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APRESENTAÇÃO 

O material que você tem em mãos tem um objetivo claro: ajudar na sua preparação para o 
Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD). 

O Questões Comentadas – CACD 2019 | Primeira Fase é fruto do trabalho de nossa equipe 
de professores e colaboradores que atuaram para entregar algo de valor para você. 

Afinal, a resolução de questões anteriores é uma das formas mais eficientes de preparação, e 
o feedback imediato – fornecido pelos comentários em cada uma das questões nesta 
publicação – reforço tanto o aprendizado quanto a retenção do conteúdo. 

Evidentemente, aqui não se propõe esgotar os assuntos, uma vez que eles são muito extensos 
e complexos, e por isso existem materiais com a densidade e didática adequados ao 
propósito, que você pode conferir e adquirir neste link: 

PACOTE COMPLETO PARA O CACD (livros digitais + videoaulas) 

Você também pode acompanhar conteúdos, dicas e agenda de aulas em nosso perfil no 
Instagram e no canal exclusivo no Telegram: 

 

 
instagram.com/estrategiacacd 

 

 
t.me/estrategiacacd 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Professor Carlos Roberto    @prof_carlosroberto 

Texto para responder às questões 1 e 2. 

Original datado de 1917, redigido conforme a grafia da época. 

A história das mulheres na carreira diplomática tem início em um momento conturbado da 
cena internacional, com reflexos diretos no Brasil, em geral, e no Ministério das Relações 
Exteriores (MRE), em particular. O então chanceler era Nilo Peçanha, que devia haver-se, 
desde maio de 1917, com as sucessivas violações da soberania brasileira pelo império alemão, 
e, a partir de 26 de outubro daquele ano, com as obrigações decorrentes do engajamento 
brasileiro no conflito internacional. Um dos problemas que o chanceler teve de enfrentar foi a 
carência de pessoal na Secretaria de Estado; após 15 anos sem a realização de concurso 
público, era preciso dar início a certame para a contratação de terceiro oficial da Secretaria de 
Estado. 

Pelo Decreto nº 12.998, de 24 de abril de 1918, foram aprovadas as instruções que regeriam, 
doravante, os concursos para terceiros oficiais da Secretaria de Estado, classe inicial para 
ingresso nos serviços do MRE. Segundo aquele texto, eram elegíveis os candidatos que 
provassem: “ter de 18 a 35 annos de idade; ter bom procedimento; não soffrer molestia 
contagiosa; ter sido vaccinados”, entre outros. Deveriam ainda apresentar “caderneta de 
reservista, e poderão ajuntar outros documentos, relativos ás suas habilitações e serviços”. 

Dos nove requerimentos de inscrição, um deles, recebido no dia 28 de agosto de 1918, 
causou polêmica. Em documento sucinto, escrito de próprio punho em folha de papel almaço, 
Maria José de Castro Rebello Mendes dizia: “achando-se habilitada, requer V. Ex. se digne 
mandar inscrevel-a no concurso para o provimento do logar de 3º official da Secretaria de 
Estado das Relações Exteriores”. O requerimento trazia apensas certidão de nascimento, 
certidão de aptidão física assinada pelo médico Manuel Bernardino Costa e carta de 
recomendação do diretor da Câmara de Comércio do Rio de Janeiro, Cândido Mendes de 
Almeida, em que afirmava que a interessada “tem dado, neste estabelecimento de ensino, 
bellas provas de um talento digno de ser aproveitado no cargo a que aspira”. Em despacho 
no mesmo dia, manuscrito na folha do requerimento, Nilo Peçanha respondeu: 

Ouvido o Sr. Dr. Consultor Jurídico, deferido, ficando autorizado o Sr. Dr. Secretario Geral a 
mandar fazer a respectiva inscripção. Não há, na Constituição da Republica, nenhum 
dispositivo que impeça ás mulheres o accesso aos cargos públicos. O Codigo Civil vigente 
também estabeleceu a mais completa igualdade entre o homem e a mulher, quanto ao gozo e 
exercicio dos direitos privados. Num dos seus artigos prevê que as mulheres possam ocupar 
funções de administração, quando estatue: “Considera-se sempre autorizada pelo marido a 
mulher que occupe cargo publico”. Não sei se as mulheres desempenhariam com proveito a 
diplomacia, onde tantos atributos de discrição e competencia são exigidos – mas que não são 
privilegio do homem – e se a requerente está apparelhada para disputar um lugar nesta 
Secretaria de Estado, e só as provas do concurso hão de dizer – mas o que não posso é restringir 
ou negar o seu direito, toda vez que as leis existentes não restringem nem negam. Si nas 
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monarchias “as mulheres podem ser  imperatrizes e rainhas” não vejo porque nas republicas se 
lhes feche o ingresso aos cargos administrativos. 

No final do despacho do chanceler, dando a impressão de ter sido adicionada 
posteriormente, já que não seguia a mesma organização espacial do restante e aproveitava o 
pouco espaço ainda existente entre o texto citado acima e a assinatura de Nilo Peçanha, 
figurava a sentença seguinte: “Melhor seria, certamente, para o seu prestígio que 
continuassem a direcção do lar, taes são os desenganos da vida publica, mas não há como 
recusar a sua aspiração, desde que disso careçam, e fiquem provadas suas aptidões”. 

FRIAÇA, Guilherme José Roeder. Mulheres diplomatas no Itamaraty  (1918-2011): uma análise de trajetórias, vitórias 
e  desafios. Brasília: FUNAG, 2018, p. 59-62. Disponível em: <http://funag.gov.br/>. Acesso em: 15 ago. 2019, com adaptações. 

Com base nas ideias apresentadas no texto, julgue (C ou E) os itens a seguir. 

Questão 1 

Nilo Peçanha deferiu o pedido de inscrição de Maria José de Castro Rebello Mendes 
no certame para a contratação de terceiro oficial da Secretaria de Estado, em razão 
da carência de pessoal por que vinha passando essa secretaria há mais de uma 
década. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

O pedido de inscrição foi deferido, mas pelo fato de Nilo Peçanha, juridicamente, não 
encontrar fundamentos que justificassem a impossibilidade de participação de mulheres no 
certame.   

Observe o trecho abaixo: 

"Ouvido o Sr. Dr. Consultor Jurídico, deferido, ficando autorizado o Sr. Dr. Secretario Geral a 
mandar fazer a respectiva inscripção. Não há, na Constituição da Republica, nenhum 
dispositivo que impeça ás mulheres o accesso aos cargos públicos. O Codigo Civil vigente 
também estabeleceu a mais completa igualdade entre o homem e a mulher, quanto ao gozo e 
exercicio dos direitos privados. [...] Si nas monarchias 'as mulheres podem ser imperatrizes e 
rainhas' não vejo porque nas republicas se lhes feche o ingresso aos cargos administrativos." 

Em seu despacho, o chanceler demonstra apoio irrestrito à inscrição de Maria José de 
Castro Rebello Mendes, dados os dispositivos legais vigentes à época a esse respeito. 

Gabarito: Errado 
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Comentários: 

A questão está errada por afirmar que há apoio irrestrito do chanceler quanto à participação 
de mulheres no certame. Na verdade, de acordo com o texto, pairam dúvidas a esse respeito. 
Vejamos: 

“Não sei se as mulheres desempenhariam com proveito a diplomacia, onde tantos atributos de 
discrição e competencia são exigidos – mas que não são privilegio do homem – e se a 
requerente está apparelhada para disputar um lugar nesta Secretaria de Estado, e só as provas 
do concurso hão de dizer ...” 

 

 As instruções aprovadas por meio do Decreto nº 12.998, de 24 de abril de 1918, para 
os concursos para terceiros oficiais da Secretaria de Estado vêm sendo aperfeiçoadas 
desde então, mas muitas das instruções então aprovadas permanecem válidas até os 
dias de hoje. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

Essa afirmação extrapola o que está contido no texto. Há informação de que as instruções 
regeriam doravante (daqui por diante) os concursos para terceiros oficiais da Secretaria de 
Estado. Contudo, não é possível inferir se essas instruções estão válidas até hoje.   

Vejamos: 

“Pelo Decreto nº 12.998, de 24 de abril de 1918, foram aprovadas as instruções que regeriam, 
doravante, os concursos para terceiros oficiais da Secretaria de Estado, classe inicial para 
ingresso nos serviços do MRE.” 

 

 O requerimento de inscrição de Maria José de Castro Rebello Mendes, a despeito da 
polêmica causada, foi rapidamente deferido. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

O requerimento, apesar da polêmica gerada, foi despachado no mesmo dia.  

Vejamos: 

“Em despacho no mesmo dia, manuscrito na folha do requerimento, Nilo Peçanha respondeu: 
Ouvido o Sr. Dr. Consultor Jurídico, deferido, ficando autorizado o Sr. Dr. Secretario Geral a 
mandar fazer a respectiva inscripção.” 
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Questão 2 

 No primeiro parágrafo, no trecho que se inicia em “O então chanceler era Nilo 
Peçanha, que devia haver-se, desde maio (...)”, a omissão do pronome “se” junto da 
forma verbal “haver” promoveria incorreção e incoerência ao texto. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Trata-se de um verbo pronominal. A forma verbal “haver-se”, no texto, possui o significado de 
atuar, agir. A omissão do pronome “se” alteraria a semântica do texto, porquanto o verbo 
“haver” passaria à sua significação originária. 

 

 A substituição do ponto e vírgula empregado após “Estado” (primeiro parágrafo) por 
vírgula manteria a correção do texto. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

A substituição do ponto e vírgula por vírgula caracterizaria o deslocamento de um adjunto 
adverbial temporal de longa extensão deslocado no texto. Não foi essa a intensão do autor! A 
ideia, ali, foi iniciar uma nova oração independente. O ponto e vírgula, pois, caracteriza uma 
pausa maior para introduzir nova oração no texto. 

 

 É facultativo o emprego da preposição “a” em “no cargo a que aspira” (terceiro 
parágrafo). 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

O verbo “aspirar” possui dupla transitividade. No sentido de almejar/desejar, possui 
transitividade indireta e, portanto, o registro da preposição “a” é obrigatório. 

 

  A forma nominal “adicionada” concorda em gênero e número com o nome 
“sentença” a que se refere (quinto parágrafo). 
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Gabarito: Certo 

Comentários: 

Correto. Depreende-se da leitura do texto que a sentença fora adicionada posteriormente. 

“No final do despacho do chanceler, dando a impressão de ter sido adicionada 
posteriormente, já que não seguia a mesma organização espacial do restante e aproveitava o 
pouco espaço ainda existente entre o texto citado acima e a assinatura de Nilo 
Peçanha, figurava a sentença seguinte: “Melhor seria, certamente, para o seu prestígio que 
continuassem a direcção do lar, taes são os desenganos da vida publica, mas não há como 
recusar a sua aspiração, desde que disso careçam, e fiquem provadas suas aptidões”. 

 

Texto para responder às questões 3 e 4. 

O contexto de emergência do Brasil independente e da correlata ideia de uma nacionalidade 
brasileira, no decorrer do século 19, é recheado de polêmicas e debates públicos levados a 
cabo por intelectuais, gramáticos, filólogos, escritores, juristas, jornalistas e médicos. Tais 
debates retratam a maneira como as políticas linguísticas foram mobilizadas no percurso 
histórico de construção do Brasil e da brasilidade, revelando chaves epistemológicas de 
definição e enquadramento das línguas. Exemplificando, nesse contexto: reforça-se a 
diferenciação entre fala e escrita; intensificam-se os estudos lexicais e gramaticais; constroem-
se narrativas sobre a história do português no Brasil; defende-se a documentação da língua 
em uso; debate-se o estatuto do português do Brasil – variedade, modalidade, dialeto ou 
língua; debate-se a designação da língua falada no Brasil; categorizam-se elementos 
linguísticos sob os rótulos de neologismos, estrangeirismos, brasileirismos, jargões; discute-
se a possível origem crioula do português do Brasil; polemiza-se sobre a autenticidade da 
língua do Brasil; discute-se a língua literária brasileira; entre outros aspectos. 

Trata-se, sobretudo, de um debate político em torno da língua. A criação da Academia 
Brasileira de Letras, evidentemente, não ficaria alheia a esse processo que inscreveu na língua 
questões relevantes para a formação de um imaginário brasileiro. Nesse contexto, a arte 
literária desempenhou um papel importante, seja na definição de um padrão escrito, seja na 
problematização dos limites linguísticos normativos. 

Ressalta-se que os discursos em torno da questão da língua nacional fazem pouca ou nenhuma 
menção às influências das línguas africanas. A título de ilustração, João Ribeiro (1889) definiu 
o “elemento linguístico negro” como modificações feitas na linguagem brasileira em 
decorrência das influências das línguas africanas faladas pelos escravizados, defendendo que 
corresponderiam a modificações profundas, pois afetariam o sistema gramatical, 
especialmente no que tange ao “elemento popular”. Nessa época, João Ribeiro sinalizou para 
a escassa bibliografia sobre o tema, com exceção dos trabalhos de Macedo Soares. Décadas 
depois, Gilberto Freire (1961) identificou, em anúncios de jornais do século XIX, o uso de 
termos de origem africana que seriam mais próximos da “expressão nacional do que toda a 
nossa literatura do mesmo período”. 
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No contexto de construção de um imaginário nacional, podemos mencionar as políticas 
linguísticas modernistas e da Era Vargas, que estavam vinculadas a políticas culturais e 
educacionais, todas envolvidas com a criação dos sentidos de nacionalismo e brasilidade 
(Velloso, 1987). Esse período agrupou uma série de discursos sobre as línguas que 
mobilizavam uma chave interpretativa que girava em torno das ideias de miscigenação, cultura 
popular, oralidade e regionalismos (Severo, 2016). Em termos de cultura popular e línguas 
africanas, Mario de Andrade (1928), Câmara Cascudo (1944), Renato Mendonça (1923), Nina 
Rodrigues (1932) e Jacques Raymundo (1933), por exemplo, vincularam a sonoridade africana 
– seja pela tradição oral, seja pela herança musical – à formação de uma ideia de “cultura 
popular”. A oralidade se tornou um lugar central de inscrição de sentidos nacionalistas no 
período modernista e na Era Vargas, momento de difusão de uma cultura popular através do 
rádio. Data de 1937, por exemplo, a criação do I Congresso da Língua Nacional Cantada, 
organizado por Mario de Andrade quando coordenava o Departamento de Cultura de São 
Paulo. Tratou-se de uma política linguística explícita que buscou incidir sobre a pronúncia, o 
ritmo e a prosódia aquilo que deveria ser definido como língua-padrão cantada e falada. 
Evidentemente, sabemos que as regulações nem sempre têm um papel efetivo na prática, o 
que se percebe na inexistência de outras políticas linguísticas explícitas e governamentais 
envolvendo as práticas orais brasileiras. 

SEVERO, Cristine Gorski. Uma visão panorâmica das políticas linguísticas no Brasil: construindo diálogos. Revista Brasileira. Fase IX, 
janeiro-fevereiro-março 2018, ano I n. 94. Disponível em: <http://www.academia.org.br/>. Acesso em: 15 ago. 2019, com 

adaptações. 

Com base nas ideias apresentadas no texto, julgue (C ou E) os itens a seguir. 

  

Questão 2 

 No primeiro parágrafo, no trecho que se inicia em “O então chanceler era Nilo 
Peçanha, que devia haver-se, desde maio (...)”, a omissão do pronome “se” junto da 
forma verbal “haver” promoveria incorreção e incoerência ao texto. 

Gabarito: Certo 

Comentários:  

Trata-se de um verbo pronominal. A forma verbal “haver-se”, no texto, possui o significado de 
atuar, agir. A omissão do pronome “se” alteraria a semântica do texto, porquanto o verbo 
“haver” passaria à sua significação originária.  

 

 A substituição do ponto e vírgula empregado após “Estado” (primeiro parágrafo) por 
vírgula manteria a correção do texto. 

Gabarito: Errado 
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Comentários:  

A substituição do ponto e vírgula por vírgula caracterizaria o deslocamento de um adjunto 
adverbial temporal de longa extensão deslocado no texto. Não foi essa a intensão do autor! A 
ideia, ali, foi iniciar uma nova oração independente. O ponto e vírgula, pois, caracteriza uma 
pausa maior para introduzir nova oração no texto. 

 É facultativo o emprego da preposição “a” em “no cargo a que aspira” (terceiro 
parágrafo). 

Gabarito: Errado 

Comentários:  

O verbo “aspirar” possui dupla transitividade. No sentido de almejar/desejar, possui 
transitividade indireta e, portanto, o registro da preposição “a” é obrigatório. 

 

  A forma nominal “adicionada” concorda em gênero e número com o nome 
“sentença” a que se refere (quinto parágrafo). 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Correto. Depreende-se da leitura do texto que a sentença fora adicionada posteriormente. 

“No final do despacho do chanceler, dando a impressão de ter sido adicionada 
posteriormente, já que não seguia a mesma organização espacial do restante e aproveitava o 
pouco espaço ainda existente entre o texto citado acima e a assinatura de Nilo 
Peçanha, figurava a sentença seguinte: “Melhor seria, certamente, para o seu prestígio que 
continuassem a direcção do lar, taes são os desenganos da vida publica, mas não há como 
recusar a sua aspiração, desde que disso careçam, e fiquem provadas suas aptidões”. 

 

Texto para responder às questões 3 e 4. 

O contexto de emergência do Brasil independente e da correlata ideia de uma nacionalidade 
brasileira, no decorrer do século 19, é recheado de polêmicas e debates públicos levados a 
cabo por intelectuais, gramáticos, filólogos, escritores, juristas, jornalistas e médicos. Tais 
debates retratam a maneira como as políticas linguísticas foram mobilizadas no percurso 
histórico de construção do Brasil e da brasilidade, revelando chaves epistemológicas de 
definição e enquadramento das línguas. Exemplificando, nesse contexto: reforça-se a 
diferenciação entre fala e escrita; intensificam-se os estudos lexicais e gramaticais; constroem-
se narrativas sobre a história do português no Brasil; defende-se a documentação da língua 
em uso; debate-se o estatuto do português do Brasil – variedade, modalidade, dialeto ou 
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língua; debate-se a designação da língua falada no Brasil; categorizam-se elementos 
linguísticos sob os rótulos de neologismos, estrangeirismos, brasileirismos, jargões; discute-
se a possível origem crioula do português do Brasil; polemiza-se sobre a autenticidade da 
língua do Brasil; discute-se a língua literária brasileira; entre outros aspectos. 

Trata-se, sobretudo, de um debate político em torno da língua. A criação da Academia 
Brasileira de Letras, evidentemente, não ficaria alheia a esse processo que inscreveu na língua 
questões relevantes para a formação de um imaginário brasileiro. Nesse contexto, a arte 
literária desempenhou um papel importante, seja na definição de um padrão escrito, seja na 
problematização dos limites linguísticos normativos. 

Ressalta-se que os discursos em torno da questão da língua nacional fazem pouca ou nenhuma 
menção às influências das línguas africanas. A título de ilustração, João Ribeiro (1889) definiu 
o “elemento linguístico negro” como modificações feitas na linguagem brasileira em 
decorrência das influências das línguas africanas faladas pelos escravizados, defendendo que 
corresponderiam a modificações profundas, pois afetariam o sistema gramatical, 
especialmente no que tange ao “elemento popular”. Nessa época, João Ribeiro sinalizou para 
a escassa bibliografia sobre o tema, com exceção dos trabalhos de Macedo Soares. Décadas 
depois, Gilberto Freire (1961) identificou, em anúncios de jornais do século XIX, o uso de 
termos de origem africana que seriam mais próximos da “expressão nacional do que toda a 
nossa literatura do mesmo período”. 

No contexto de construção de um imaginário nacional, podemos mencionar as políticas 
linguísticas modernistas e da Era Vargas, que estavam vinculadas a políticas culturais e 
educacionais, todas envolvidas com a criação dos sentidos de nacionalismo e brasilidade 
(Velloso, 1987). Esse período agrupou uma série de discursos sobre as línguas que 
mobilizavam uma chave interpretativa que girava em torno das ideias de miscigenação, cultura 
popular, oralidade e regionalismos (Severo, 2016). Em termos de cultura popular e línguas 
africanas, Mario de Andrade (1928), Câmara Cascudo (1944), Renato Mendonça (1923), Nina 
Rodrigues (1932) e Jacques Raymundo (1933), por exemplo, vincularam a sonoridade africana 
– seja pela tradição oral, seja pela herança musical – à formação de uma ideia de “cultura 
popular”. A oralidade se tornou um lugar central de inscrição de sentidos nacionalistas no 
período modernista e na Era Vargas, momento de difusão de uma cultura popular através do 
rádio. Data de 1937, por exemplo, a criação do I Congresso da Língua Nacional Cantada, 
organizado por Mario de Andrade quando coordenava o Departamento de Cultura de São 
Paulo. Tratou-se de uma política linguística explícita que buscou incidir sobre a pronúncia, o 
ritmo e a prosódia aquilo que deveria ser definido como língua-padrão cantada e falada. 
Evidentemente, sabemos que as regulações nem sempre têm um papel efetivo na prática, o 
que se percebe na inexistência de outras políticas linguísticas explícitas e governamentais 
envolvendo as práticas orais brasileiras. 

SEVERO, Cristine Gorski. Uma visão panorâmica das políticas linguísticas no Brasil: construindo diálogos. Revista Brasileira. Fase IX, 
janeiro-fevereiro-março 2018, ano I n. 94. Disponível em: <http://www.academia.org.br/>. Acesso em: 15 ago. 2019, com 

adaptações. 

Com base nas ideias apresentadas no texto, julgue (C ou E) os itens a seguir. 
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Questão 3 

 As polêmicas e os debates acerca da língua portuguesa no decorrer do século 19 
constituem-se em um debate político em torno da língua. 

Gabarito: Certo 

Comentários:  

Correto! Segundo o texto: “Os debates retratam a maneira como as políticas linguísticas foram 
mobilizadas no percurso histórico de construção do Brasil e da brasilidade, revelando chaves 
epistemológicas de definição e enquadramento das línguas.” 

 

 O texto critica a ausência de destaque, nas políticas linguísticas brasileiras, às 
influências das línguas africanas sobre a língua portuguesa. 

Gabarito: Certo 

Comentários:  

Correto! O texto faz a seguinte afirmação: “Ressalta-se que os discursos em torno da questão 
da língua nacional fazem pouca ou nenhuma menção às influências das línguas africanas.” 

 

 Ao definir o “elemento linguístico negro”, João Ribeiro, em 1889, foi um precursor 
do debate acerca do papel das línguas africanas na formação do português do Brasil, 
revolucionando as ideias até então existentes a respeito do tema. 

Gabarito: Errado 

Comentários:  

João Ribeiro não foi um precursor, haja vista que ele mesmo menciona os trabalhos de 
Macedo Soares. Ademais, não é possível inferir que João Ribeiro foi um revolucionário sobre 
esse tema.  

 

 Para alguns estudiosos, a sonoridade africana está relacionada à ideia de cultura 
popular no Brasil. 

Gabarito: Certo 

Comentários:  
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A língua falada pelos escravos marcou profundamente a língua oral brasileira; portanto, há 
que se reconhecer a influência africana na formação da língua portuguesa, especialmente 
quanto à língua falada. 

 

Questão 4 

  

Caso as orações coordenadas que se iniciam em “reforça-se” e vão até o final do primeiro 
parágrafo (“reforça-se... brasileira”) fossem escritas em ordem sujeito-verbo, da forma 
sugerida a seguir, a correção e a coerência do texto seriam mantidas: a diferenciação entre 
fala e escrita é reforçada; os estudos lexicais e gramaticais são intensificados; narrativas 
sobre a história do português no Brasil são construídas; a documentação da língua em 
uso é defendida; o estatuto do português do Brasil – variedade, modalidade, dialeto ou 
língua – é debatido; a designação da língua falada no Brasil é debatida; elementos 
linguísticos são categorizados sob os rótulos de neologismos, estrangeirismos, 
brasileirismos, jargões; a possível origem crioula do português do Brasil é discutida; a 
autenticidade da língua do Brasil é polemizada; a língua literária brasileira é discutida. 

Gabarito: Anulada 

Comentários:  

Percebe-se que a banca apenas substituiu a voz passiva sintética pela ordem direta das 
orações (Sujeito + Verbo + Complementos). Com essa alteração, a correção e a coerência 
seriam mantidas. Na minha interpretação, a questão estaria correta. 

 

  

A substituição de “Trata-se” (segundo parágrafo) por Esse fato trata-se manteria a correção e 
a coerência do texto. 

Gabarito: Errado 

Comentários:  

O “se” da forma verbal “Trata-se” é classificado como índice de indeterminação do sujeito, o 
que a torna invariável. Logo, é gramaticalmente errado usar essa forma verbal com sujeito 
expresso (Esse fato).  
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No terceiro parágrafo, os termos “às”, em “às influências” e “a”, em “a modificações” 
introduzem complementos indiretos (respectivamente, nominal e verbal) e são 
intercambiáveis no texto, sendo correto, portanto, o emprego de a influências e às 
modificações. 

Gabarito: Errado 

Comentários:  

Ressalta-se que os discursos em torno da questão da língua nacional fazem pouca ou nenhuma 
menção às influências das línguas africanas. A título de ilustração, João Ribeiro (1889) definiu 
o “elemento linguístico negro” como modificações feitas na linguagem brasileira em 
decorrência das influências das línguas africanas faladas pelos escravizados, defendendo que 
corresponderiam a modificações profundas, pois afetariam o sistema gramatical, 
especialmente no que tange ao “elemento popular”. Nessa época, João Ribeiro sinalizou para 
a 

Vamos por partes! Realmente, “às influências” é complemento nominal do substantivo 
“menção”; e “a modificações” é complemento verbal indireto do verbo “corresponder”. 
Entretanto, não são intercambiáveis, pois a crase indica que houve o emprego de artigo 
definido, dando ao substantivo especificidade. Aliás, esta é uma das funções da crase: dar 
especificidade a algo. Sem crase, não há artigo e, consequentemente, o substantivo seria 
utilizado de forma genérica.  

 

  A palavra “chave” (quarto parágrafo, “uma chave interpretativa”) foi empregada em 
sentido conotativo. 

Gabarito: Certo 

Comentários:  

Item certo! O sentido denotativo do substantivo “chave” caracteriza o objeto concreto utilizado 
para abrir fechaduras. Não foi o caso! No texto, o substantivo “chave” traduz a ideia de 
“conjunto” de interpretações.  

 

Texto para responder às questões 3 e 4. 

A explosão de “Alegria, alegria” 

 Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, parece-me assumir, neste momento, uma importância 
semelhante a Desafinado, como expressão de uma tomada de posição crítica em face dos 
rumos da música popular brasileira. Ao fazer a defesa do “comportamento antimusical” do 
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“desafinado”, Newton Mendonça & Tom Jobim (via João Gilberto) puseram naquela 
composição a teoria & prática do movimento: o desabafo sentimental do “desafinado” (muito 
bem afinado, por sinal) era, bem compreendido, um manifesto contra os preconceitos da 
harmonia clássica que bloqueavam a receptividade da suposta interlocutora (ou do próprio 
público, àquela altura), impedindo-os de aceitar como “afinadas”, isto é, como familiares ou 
“musicais”, as harmonias dissonantes da Bossa Nova. A explosão de Alegria, Alegria soa como 
um novo desabafo-manifesto, mais do que necessário, ante a crise de insegurança que, 
gerando outros preconceitos, tomou conta da música popular brasileira e ameaçou 
interromper a sua marcha evolutiva. Crise que se aguçou nos últimos tempos, com a 
sintomatologia do temor e do ressentimento, ante o fenômeno musical dos Beatles, sua 
projeção internacional e sua repercussão local na música da Jovem Guarda. 

 Recusando-se à falsa alternativa de optar pela “guerra santa” ao iê-iê-iê ou pelo 
comportamento de avestruz (fingir ignorar ou desprezar o aparecimento de músicos, 
compositores e intérpretes, por vezes de grande sensibilidade, quando não verdadeiramente 
inovadores, como os Beatles, na faixa da “música jovem”), Caetano Veloso e Gilberto Gil, com 
Alegria, Alegria e Domingo no Parque, se propuseram, oswaldianamente, a “deglutir” o que 
há de novo nesses movimentos de massa e de juventude e incorporar as conquistas da 
moderna música popular ao seu próprio campo de pesquisa, sem, por isso, abdicar dos 
pressupostos formais de suas composições, que se assentam, com nitidez, em raízes musicais 
nordestinas. Pode-se dizer que Alegria, Alegria e Domingo no Parque representam duas faces 
complementares de uma mesma atitude, de um mesmo movimento no sentido de livrar a 
música nacional do “sistema fechado” de preconceitos supostamente “nacionalistas”, mas na 
verdade apenas solipsistas e isolacionistas, e dar-lhe, outra vez, como nos tempos áureos da 
Bossa Nova, condições de liberdade para a pesquisa e a experimentação, essenciais, mesmo 
nas manifestações artísticas de largo consumo, como é a música popular, para evitar a 
estagnação. 

A letra de alegria, Alegria traz o imprevisto da realidade urbana, múltipla e fragmentária, 
captada, isomorficamente, através de uma linguagem nova, também fragmentária, em que 
predominam substantivos-estilhaços da “implosão informativa” moderna: crimes, 
espaçonaves, guerrilhas, cardinales, caras de presidentes, beijos, dentes, pernas, bandeiras, 
bomba ou Brigitte Bardot. É o mundo das “bancas de revista”, o mundo de “tanta notícia”, isto 
é, o mundo da comunicação rápida, do “mosaico informativo”, de que fala Marshall McLuhan. 
Nesse sentido, pode-se afirmar que Alegria, Alegria descreve o caminho inverso de A Banda. 
Das duas marchas, esta mergulha no passado na busca evocativa da “pureza” das bandinhas 
e dos coretos da infância. Alegria, Alegria, ao contrário, se encharca de presente, se envolve 
diretamente no dia a dia da comunicação moderna, urbana, do Brasil e do mundo. 

Da mesma forma que a excelente letra de Gilberto Gil para Domingo no Parque, a de Caetano 
Veloso tem características cinematográficas. Mas, como observou Décio Pignatari, enquanto 
a letra de Gil lembra as montagens eisenstenianas, com seus closes e suas “fusões” (“O sorvete 
é morango – é vermelho / oi girando e a rosa – é vermelha / oi girando, girando – é vermelha / 
oi girando, girando – Olha a faca / Olha o sangue na mão – ê José / Juliana no chão – ê José / 
Outro corpo caído – é José / Seu amigo João – ê José”), a de Caetano Veloso é uma “letra-
câmara-na-mão”, mais ao modo informal e aberto de um Godard, colhendo a realidade casual 
“por entre fotos e nomes”. 
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Os adversários do “som universal” de Caetano e Gil têm colocado mal o problema da inovação 
nestas composições. Não se trata meramente de adicionar guitarras elétricas à música popular 
brasileira, como um adorno exterior. A posição de Caetano e Gil os aproxima muito das 
manifestações artísticas da vanguarda brasileira. E especialmente das postulações da Poesia 
Concreta, intimamente relacionada, de resto, com a música de vanguarda de São Paulo, que 
tem em Rogério Duprat, Damiano Cozzella, Willy Corrêa de Oliveira e Gilberto Mendes os seus 
mais dotados compositores. No manifesto publicado por Décio Pignatari, em 1956 (Nova 
Poesia: Concreta), já estava sob o signo antropofágico de Oswald de Andrade. 

A música-manifesto de Caetano Veloso manda a sua mensagem. No estágio de 
desenvolvimento de nossa música, a discriminação proposta pelos “nacionalistas” só nos 
poderá fazer retornar à condição de fornecedores de “matéria-prima musical” (ritmos exóticos) 
para os países estrangeiros. Foi a Bossa Nova que pôs fim a esse estado de coisas, fazendo 
com que o Brasil passasse a exportar, pela primeira vez, produtos acabados de sua indústria 
criativa, e a ter respeitados, como verdadeiros mestres, compositores como Jobim e 
intérpretes como João Gilberto. 

É preciso acabar com essa mentalidade derrotista, segundo a qual um país subdesenvolvido 
só pode produzir arte subdesenvolvida. A produção artística brasileira (que não exclui, num 
país de camadas sociais tão diversificadas, o elemento regional, autêntico, e não mimetizado 
por autores citadino-sebastianistas) já adquiriu maturidade, a partir de 1922, e universalidade, 
desde 1956. Não tem que temer coisa alguma. Pode e deve caminhar livremente. E para tanto 
não se lhe há de negar nenhum dos recursos da tecnologia moderna dos países mais 
desenvolvidos: instrumentos elétricos, montagens, arranjos, novas sonoridades. Não creio 
que seja preciso, por ora, quebrar o violão, que o de João Gilberto ainda é o lema e o leme 
de toda a nossa música. Mas que se quebrem umas tantas tradições e tabus é o de menos. 
“Larga-me, deixa-me gritar”, já dizia o velho anúncio, redescoberto e transformado em 
happening por Décio Pignatari, Damiano Cozzella, Rogério Duprat e Sandino Hohagen. 
Deixemos a nossa música andar. Sem peias e sem preconceitos. Sem lenço e sem documento. 

CAMPOS, Augusto de. Balanço da bossa e outras bossas.  São Paulo: Perspectiva, 2008, com adaptações. 

Considerando os aspectos linguísticos e estilísticos do texto, julgue (C ou E) o item a seguir. 

 

Questão 5 

  Augusto de Campos, ao tratar de tema acerca da música popular brasileira, insere 
essa categoria artística em ambiência cultural ampla, utilizando-se, para tanto, de 
elementos textuais que compõem a linguagem literária, tais como a conotação e a 
subjetividade, em defesa do próprio ponto de vista. 

Gabarito: Certo 

Comentários:  
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Há, realmente, diversos elementos textuais de conotação e subjetividade que compõem a 
linguagem literária. Veja, como exemplo, o trecho: “Deixemos a nossa música andar. Sem 
peias e sem preconceitos. Sem lenço e sem documento.” A música “andar” é uma metáfora de 
personificação.  A passagem “Sem lenço e sem documento” é uma metáfora da liberdade. 

 

 O autor, por meio dos recursos da citação e da intertextualidade, utiliza-se de 
referências à cultura brasileira e à estrangeira como estratégia de argumentação ao 
defender a ideia de que a produção artística brasileira é autônoma e não sofre 
influências externas consistentes desde a Semana de Arte Moderna, quando adquiriu 
maturidade estética e, sobretudo, mais tarde, quando adquiriu universalidade com o 
Concretismo. 

Gabarito: Errado 

Comentários:  

Não é isso que o texto diz. O autor menciona a influência “saudável” de fontes estrangeiras, 
como a influência dos Beatles na música brasileira. Item errado! 

 

  O emprego recorrente de parênteses no texto de Augusto de Campos reforça a 
presença predominante da função fática da linguagem, pois o autor interrompe a 
discussão acerca da canção de Caetano Veloso para, com informalidade própria dos 
textos literários, conversar com mais proximidade com o leitor. 

Gabarito: Errado 

Comentários:  

A função fática, também chamada de função de contato, é a função de linguagem que 
enfatiza o canal ou veículo de comunicação, a fim de manter o ato comunicativo em curso, ou 
seja, quando o emissor (locutor) busca estratégias para manter a interação com o receptor 
(interlocutor). Não é isso que consta do texto! Os parênteses foram utilizados para adicionar 
comentários do autor. Ademais, não se pode afirmar que a informalidade o é uma 
característica comum de todos os textos literários. Item errado! 

 

  Os termos “oswaldianamente”, “deglutir” e “incorporar as conquistas”, são alusivos 
ao Manifesto Antropofágico e ao Movimento Verde-Amarelo, cujas ideias de 
assimilação de diversas culturas sem construções mimetizadas percorrem todo o 
texto de Augusto de Campos. 

Gabarito: Errado 
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Comentários:  

O Movimento Verde-Amarelo defendia o patriotismo em excesso, e não a assimilação de 
diversas culturas. 

 

Questão 6 

 A palavra “como” em “Mas, como observou Décio Pignatari, enquanto a letra de Gil 
lembra as montagens eisenstenianas (...)” (quarto parágrafo) exprime uma relação de 
conformidade em “Mas, como observou Décio Pignatari”, da mesma forma que em 
“como um adorno exterior”. 

Gabarito: Errado 

Comentários:  

A palavra “como” é, na primeira ocorrência, uma conjunção conformativa; na segunda, uma 
conjunção comparativa. Item errado! 

 

  “solipsistas” e “isolacionistas” (segundo parágrafo) aproximam-se semanticamente 
ao se referirem a preconceitos que aparentam ser expressão do nacionalismo, mas 
caracterizam-se, de acordo com o autor, por serem expressões solitárias e isoladas. 

Gabarito: Certo 

Comentários:  

Questão que exigiu do candidato um vocabulário avançado. Para respondê-la, era necessário 
conhecer os significados de solipsistas e isolacionistas. Vejamos: 

Solipsismo: doutrina filosófica que se pauta numa única realidade: o eu empírico. Segundo 
ela, nada existe fora do pensamento individual, sendo a percepção uma impressão. 

Isolacionista: política de um país que se isola de outros países. 

 

 Em “No estágio de desenvolvimento de nossa música, a discriminação proposta pelos 
“nacionalistas” só nos poderá fazer retornar à condição de fornecedores de “matéria-
prima musical” (ritmos exóticos) para os países estrangeiros.” (penúltimo parágrafo), 
o acento indicativo de crase poderia ser suprimido, mantendo-se a correção 
gramatical e as principais informações do texto se acrescentássemos o pronome 
possessivo nossa antes do substantivo “condição”. 
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Gabarito: Certo 

Comentários:  

A questão propõe a seguinte alteração no texto: “No estágio de desenvolvimento de nossa 
música, a discriminação proposta pelos “nacionalistas” só nos poderá fazer retornar (à nossa / 
a nossa) condição de fornecedores de “matéria-prima musical”. Perfeito! Trata-se do registro 
facultativo da crase antes de pronomes possessivos adjetivos. 

 

  Da leitura do texto infere-se que, no título, o emprego da palavra “explosão” e a 
alusão a “Alegria, Alegria” são ilustrativos e revelam apenas o sucesso da canção à 
época, pois a discussão do texto refere-se à música de Caetano e de João Gilberto, e 
não à cultura brasileira em geral. 

Gabarito: Errado 

Comentários:  

O texto discute toda a música brasileira, e não apenas a canção de música de Caetano e de 
João Gilberto.  

 

Questão 7 

Para fins deste Acordo, aplicar-se-ão as seguintes definições: 

[...] 

14.   “Áreas Restritas” – áreas dentro da jurisdição territorial da República Federativa do Brasil, 
designadas conjuntamente pelas Partes, às quais o Governo da República Federativa do Brasil 
somente permitirá acesso a pessoas autorizadas pelo Governo dos Estados Unidos da 
América, a fim de assegurar que, de maneira ininterrupta, possam monitorar, inspecionar, 
acessar e controlar o acesso a Veículos de Lançamento dos Estados Unidos da América, 
Espaçonaves dos Estados Unidos da América, Equipamentos Afins e (ou) Dados Técnicos, para 
fins de realizar Atividades de Lançamento. 

15.   “Áreas Controladas” – áreas dentro da jurisdição territorial da República Federativa do 
Brasil, designadas pelo Governo da República Federativa do Brasil, nas quais o Governo da 
República Federativa do Brasil permitirá acesso apenas a pessoas autorizadas pelo Governo 
da República Federativa do Brasil, pelo Governo dos Estados Unidos da América ou por 
governos de outros países envolvidos em Atividades de Lançamento, e onde o Governo da 
República Federativa do Brasil assegurará que pessoas autorizadas pelo Governo dos Estados 
Unidos da América possam, de maneira ininterrupta, monitorar, inspecionar, acessar, 
acompanhar e controlar o acesso a Veículos de Lançamento dos Estados Unidos da América, 
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Espaçonaves dos Estados Unidos da América, Equipamentos Afins e (ou) Dados Técnicos, para 
fins de realizar Atividades de Lançamento. 

Artigo II do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América sobre 
Salvaguardas Tecnológicas Relacionadas à Participação dos Estados Unidos da América em Lançamentos a partir do Centro Espacial de 

Alcântara, firmado em Washington em 18/3/2019.  Disponível em: <aeb.gov.br>. Acesso em: 15 ago. 2019, com adaptações. 

No que se refere aos aspectos linguísticos e textuais, julgue o item (C ou E) a seguir. 

 

  As “Áreas Controladas” terão maior dificuldade de acesso que as meras “Áreas 
Restritas”. 

Gabarito: Errado 

Comentários:  

De acordo com o texto, as áreas controladas poderão ser acessadas por mais pessoas 
(pessoas autorizadas pelo Governo da República Federativa do Brasil, pelo Governo dos 
Estados Unidos da América ou por governos de outros países envolvidos em Atividades de 
Lançamento) do que as áreas restritas (pessoas autorizadas pelo Governo dos Estados Unidos 
da América). 

 

  A forma verbal “possam” (em destaque) refere-se às “Partes”. 

Gabarito: Errado 

Comentários:  

Errado. A forma verbal “possam” refere-se às “pessoas autorizadas”. 

 

 Do texto, infere-se que o acesso permitido pelo Governo da República Federativa do 
Brasil a pessoas autorizadas pelo Governo da República Federativa do Brasil, pelo 
Governo dos Estados Unidos da América ou por governos de outros países envolvidos 
em Atividades de Lançamento não necessariamente implica autorização para 
monitorar, inspecionar, acessar, acompanhar e controlar o acesso a Veículos de 
Lançamento e Espaçonaves dos Estados Unidos da América, Equipamentos Afins e 
(ou) Dados Técnicos, para fins de realizar Atividades de Lançamento. 

Gabarito: Certo 

Comentários:  
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Item correto! O ato de permitir o acesso não obriga (não é condicionante) as autoridades a 
concederem a autorização para monitorar, inspecionar, acessar, acompanhar e controlar o 
acesso a Veículos de Lançamento e Espaçonaves dos Estados Unidos da América, 
Equipamentos Afins e (ou) Dados Técnicos, para fins de realizar Atividades de Lançamento.  

 

 De conformidade com o disposto no texto, um governo estrangeiro envolvido em 
Atividades de Lançamento, não norte-americano, pode autorizar técnico de qualquer 
nacionalidade a ingressar na “Área Controlada”, dentro da jurisdição territorial do 
Brasil. 

Gabarito: Certo 

Comentários:  

Nas “áreas controladas”, o texto menciona “pessoas autorizadas pelo Governo da República 
Federativa do Brasil, pelo Governo dos Estados Unidos da América ou por governos de outros 
países envolvidos em Atividades de Lançamento”. 

 

Texto para responder às questões 8 e 9. 

A distinção Multicultural/ Multiculturalismo 

Pode ser útil fazer aqui uma distinção entre o “multicultural” e o “multiculturalismo”. 
Multicultural é um termo qualificativo. Descreve as características sociais e os problemas de 
governabilidade apresentados por qualquer sociedade na qual diferentes comunidades 
culturais convivem e tentam construir uma vida em comum, ao mesmo tempo em que retêm 
algo de sua identidade “original”. Em contrapartida, o termo “multiculturalismo” é substantivo. 
Refere-se às estratégias e políticas adotadas para governar ou administrar problemas de 
diversidade e multiplicidade gerados pelas sociedades multiculturais. É usualmente utilizado 
no singular, significando a filosofia específica ou a doutrina que sustenta as estratégias 
multiculturais. “Multicultural”, entretanto, é, por definição, plural. Existem muitos tipos de 
sociedade multicultural, como, por exemplo, os Estados Unidos da América, a Grã-Bretanha, 
a França, a Malásia, o Sri Lanka, a Nova Zelândia, a Indonésia, a África do Sul e a Nigéria. Esses 
são, de forma bastante distinta, “multiculturais”. Entretanto, todos possuem uma característica 
em comum. São, por definição, culturalmente heterogêneos. Eles se distinguem, neste 
sentido, do Estado-nação “moderno”, constitucional liberal, do Ocidente, que se afirma sobre 
o pressuposto (geralmente tácito) da homogeneidade cultural organizada em torno de valores 
universais, seculares e individualistas (Goldberg, 1994). 

Ambos os termos são hoje interdependentes, de tal forma que é praticamente impossível 
separá-los. Contudo, o “multiculturalismo” apresenta algumas dificuldades específicas. 
Denomina “uma variedade de articulações, ideais e práticas sociais”. O problema é que o -
ismo tende a converter o “multiculturalismo” em uma doutrina política, “reduzindo-o a uma 
singularidade formal e fixando-o em uma condição petrificada [...] Assim convertida [...] a 
heterogeneidade característica das condições multiculturais é reduzida a uma doutrina fácil e 
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prosaica” (Caws, 1994). Na verdade, o “multiculturalismo” não é uma única doutrina, não 
caracteriza uma estratégia política e não representa um estado de coisas já alcançado. Não é 
uma forma disfarçada de endossar algum estado ideal ou utópico. Descreve uma série de 
processos e estratégias políticas sempre inacabados. Assim como há distintas sociedades 
multiculturais, assim também há “multiculturalismos” bastante diversos. O multiculturalismo 
conservador segue Hume (Goldeberg, 1994) ao insistir na assimilação da diferença às 
tradições e aos costumes da maioria. O multiculturalismo liberal busca integrar os diferentes 
grupos culturais o mais rápido possível ao mainstream, ou sociedade majoritária, com base 
em uma cidadania individual universal, tolerando certas práticas culturais particularistas 
apenas no domínio privado. O multiculturalismo pluralista, por sua vez, avaliza diferenças 
grupais em termos culturais e concede direitos de grupo distintos a diferentes comunidades 
dentro de uma ordem política comunitária ou mais comunal. O multiculturalismo comercial 
pressupõe que, se a diversidade dos indivíduos de distintas comunidades for publicamente 
reconhecida, então os problemas de diferença cultural serão resolvidos (e dissolvidos) no 
consumo privado, sem qualquer necessidade de redistribuição do poder e dos recursos. O 
multiculturalismo corporativo (público ou privado) busca “administrar” as diferenças culturais 
da minoria, visando aos interesses do centro. O multiculturalismo crítico ou “revolucionário” 
enfoca o poder, o privilégio, a hierarquia das opressões e os movimentos de resistência 
(McLaren, 1997). Procura ser “insurgente, polivocal, heteroglosso e antifundacional” 
(Goldeberg, 1994). E assim por diante. 

Pode um conceito que significa tantas coisas diferentes e que tão efetivamente acirra os 
ânimos de inimigos tão diversos e contraditórios realmente ter algo a dizer? Por outro lado, 
sua condição contestada não constitui precisamente seu valor? Afinal: “o signo, se subtraído 
às tensões da luta social, se posto à margem da luta de classes, irá infalivelmente debilitar-se, 
degenerará em alegoria, tornar-se-á objeto de estudo dos filólogos e não será mais 
instrumento racional e vivo para a sociedade.” (Volochínov/Bakhtin, 1973). Por bem ou por 
mal, estamos inevitavelmente implicados em suas práticas, que caracterizam e definem as 
“sociedades da modernidade tardia”. 

HALL, Stuart. Da Diáspora:  Identidades e mediações culturais. 2. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2013, com adaptações. 

 No que se refere aos aspectos linguísticos e semânticos do texto, julgue (C ou E) os itens a 
seguir. 

 

Questão 8 

  Em “‘Multicultural’, entretanto, é, por definição, plural” (em destaque), a conjunção 
“entretanto” apresenta a ideia de plural para o multicultural, opondo-se à de singular 
para o multiculturalismo. Assim, pode ser substituída por conquanto, mantendo-se o 
sentido e a correção gramatical do texto. 

Gabarito: Errado 

Comentários:  
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Item errado. “Entretanto” é conjunção adversativa (mas, porém, todavia); “conquanto” é 
concessiva (embora, ainda, não obstante).  

 

 Dados os sentidos do texto, é correto afirmar que os sujeitos elípticos das formas 
verbais “Descreve” (linha 2) e “Refere-se” (linha 5) têm referentes distintos. 

Gabarito: Certo 

Item correto! O sujeito de “descreve” é “Multicultural”; o de “Refere-se” é 
“Multiculturalismo”. Basta observar a progressão textual para acertar esta questão. 

“Pode ser útil fazer aqui uma distinção entre o “multicultural” e o 
“multiculturalismo”. Multicultural é um termo qualificativo. Descreve as características 
sociais e os problemas de governabilidade apresentados por qualquer sociedade na qual 
diferentes comunidades culturais convivem e tentam construir uma vida em comum, ao mesmo 
tempo em que retêm algo de sua identidade “original”. Em contrapartida, o termo 
“multiculturalismo” é substantivo. Refere-se às estratégias e políticas adotadas para 
governar ou administrar problemas de diversidade e multiplicidade gerados pelas sociedades 
multiculturais. Questão correta.” 

 

 Em “O multiculturalismo corporativo (público ou privado) busca ‘administrar’ as 
diferenças culturais da minoria, visando aos interesses do centro.” (penúltimo 
parágrafo), a preposição que compõe a combinação “ao” poderia ser suprimida, 
mantendo-se a correção gramatical e as principais informações do texto, tendo em 
vista a variação, no português do Brasil, da transitividade do verbo visar com a 
acepção ter em vista, ter como fim ou objetivo. 

Gabarito: Certo 

Comentários:  

Correto. O verbo visar pode ser empregado com o sentido de “ter por fim”, com preposição; 
ou “almejar”, sem preposição. Apesar de a transitividade indireta ser a regência mais correta 
segundo a norma culta, diversos dicionários e gramáticas já atestam o uso de uma regência 
sem preposição (transitividade direta) para este sentido do verbo visar. 

 

  Em “É usualmente utilizado no singular, significando a filosofia específica ou a 
doutrina que sustenta as estratégias multiculturais.” (primeiro parágrafo), a palavra 
“que” exerce a mesma função sintática que os termos “distintas sociedades 
multiculturais” e “‘multiculturalismos’ bastante diversos” em “Assim como há 
distintas sociedades multiculturais, assim também há ‘multiculturalismos’ bastante 
diversos.” 
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Gabarito: Errado 

Comentários:  

O “que” é pronome relativo, com função sintática de “sujeito”. Os termos “distintas sociedades 
multiculturais” e “‘multiculturalismos’ bastante diversos” são objetos diretos do verbo haver. 
Portanto, exercem funções sintáticas distintas. 

 

Questão 9 

 Stuart Hall, utilizando-se da metalinguagem, conceitua os termos “multicultural” e 
“multiculturalismo”, além de explicar possível sentido no emprego do sufixo ismo, 
por meio do recurso da citação. 

Gabarito: Certo 

A metalinguagem serve para descrever ou falar sobre outra linguagem. No caso, está sendo 
usada para falar da própria Língua Portuguesa. Item correto! 

 

 Os adjetivos “original”, “moderno” e “revolucionário” (primeiro e segundo 
parágrafos) são empregados, no texto, em sentido conotativo e, por isso, a opção do 
autor por colocá-los entre aspas. 

Gabarito: Certo 

Comentários:  

As aspas são utilizadas para caracterizar estrangeirismos, citações e emprego de conotações. 
Nos casos citados, resta claro que o autor destacou os vocábulos por estarem sendo utilizados 
com sentido não literal. 

 

 De acordo com o autor, as sociedades multiculturais têm uma homogeneidade 
cultural subentendida, o que, embora subentendido, construiu-se com base em 
valores universais. Isso se refere ao “Estado-nação ‘moderno’, constitucional liberal, 
do Ocidente” (primeiro parágrafo). 

Gabarito: Errado 

Comentários:  

https://bit.ly/pacote-cacd


QUESTÕES COMENTADAS - CACD 2019 | Primeira Fase               

Prepare-se para o CACD com quem mais aprova no país: https://bit.ly/pacote-cacd 
23 

Ao contrário do que afirma a questão, o autor menciona que há muitas formas de 
multiculturalismo, inclusive em sociedades multiculturais que não são ocidentais. Há, na 
verdade, uma heterogeneidade cultural. 

 

 Como estratégia argumentativa, Stuart Hall questiona, ao final, a relevância da 
própria discussão apresentada no texto, desenvolvida a partir do conceito do adjetivo 
“multicultural” (primeira linha), costumeiramente empregado no plural, e do 
substantivo “multiculturalismo” (primeira linha), singular por natureza, ao 
apresentar-lhes como diferentes e, ao mesmo tempo, interdependentes. 

Gabarito: Errado 

Comentários:  

Stuart Hall utiliza-se da metalinguagem para problematizar os conceitos de “multicultural” e 
“multiculturalismo” no texto em análise. Ao final, como estratégia argumentativa, o teórico 
problematiza a relevância da própria discussão promovida, apresentando-lhes como 
diferentes e, ao mesmo tempo, interdependentes. Segundo o texto, o conceito do adjetivo 
“multicultural” (linha 2), entretanto, é plural por definição (linhas 14 e 15); já o do substantivo 
“multiculturalismo” (linha 2) é costumeiramente utilizado no singular (linha 12). 

 

Questão 10 

O senhor saiba: eu toda a minha vida pensei por mim, forro, sou nascido diferente. Eu sou é 
eu mesmo. Diverjo de todo o mundo... Eu quase que nada não sei. Mas desconfio de muita 
coisa. O senhor concedendo, eu digo: para pensar longe, sou cão mestre o senhor solte em 
minha frente uma ideia ligeira, e eu rastreio essa por fundo de todos os matos, amém![...] 

A gente vive repetido, o repetido, e, escorregável, num mim minuto, já está empurrado noutro 
galho. Acertasse eu com o que depois sabendo fiquei, para de lá de tantos assombros... Um 
está sempre no escuro, só no último derradeiro é que clareiam a sala. Digo: o real não está na 
saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da travessia.[...] 

Consegui o pensar direito: penso como um rio tanto anda: que as árvores das beiradas mal 
nem vejo... Quem me entende? O que eu queira. Os fatos passados obedecem à gente; os 
em vir, também. Só o poder do presente é que é furiável? Não. Esse obedece igual e é o que 
é.[...] 

O senhor não pode estabelecer em sua ideia a minha tristeza quinhoã. Até os pássaros, 
consoante os lugares, vão sendo muito diferentes. Ou são os tempos, travessia da gente? 

ROSA, João Guimarães. Grande Sertão:  Veredas. Rio de Janeiro: José 
Olympio Editora, 1976, p. 15, 51-52, 260 e 304, com adaptações. 
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Considerando os sentidos e os aspectos linguísticos do texto, julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 

 No primeiro excerto, o narrador revela-se “forro” (linha 1) e desconfiado de tudo e de 
todos, perplexo diante de novas ideias e pensamentos. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

Item errado. O autor menciona “Mas desconfio de muita coisa”, o que não significar que está 
desconfiado de tudo e de todos como afirmou a questão. 

 

 No segundo excerto, o narrador mostra-se confuso e contraditório, oscilando entre 
certeza e incerteza, conhecimento e assombro, realidade e imaginação. 

Gabarito: Errado 

Comentários:  

A questão tentou confundir o candidato. A reflexão do autor é que “o real não está na saída 
nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da travessia”. Ele está convicto do que 
diz, a despeito de ser uma reflexão ampla. Contudo, não há contradição e incerteza! 

 

 O sentido do adjetivo “furiável” (penúltimo parágrafo) remete a uma natureza 
ordenada, determinada; por conseguinte, o presente também se submete à lógica da 
obediência. 

Gabarito: Errado 

Comentários:  

O adjetivo “furiável” provém do substantivo fúria, que significa “estar fora de si, tomado de 
delírio”. Portanto, não traduz a ideia de obediência. 

 

 O adjetivo “quinhoã” (último parágrafo) refere-se ao quinhão de tristeza que cabe ao 
narrador. 

Gabarito: Certo 

Comentários:  
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Quinhão significa parte atribuída a cada pessoa na divisão de algo. O autor cria seu próprio 
adjetivo que caracteriza a parte a ele atribuída da tristeza mencionada no texto. 

 

POLÍTICA INTERNACIONAL 
Professor Alexandre Vastella @geografiacacd 

Questão 11 

O Brasil possui uma extensa agenda internacional e construiu uma sólida inserção 
internacional que lhe facilita o relacionamento diplomático com quase todos os países do 
mundo. Acerca da participação brasileira na agenda internacional, julgue (C ou E) os itens a 
seguir. 

 

 O Acordo de Associação entre o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e a União 
Europeia inclui três pilares: diálogo político, cooperação e livre comércio. O acordo 
comercial é composto por capítulos e anexos relativos a um conjunto de temas, entre 
os quais figuram: facilitação de comércio e cooperação aduaneira; integração 
regional; subsídios; e pequenas e médias empresas. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Esse é um ponto importante de se ressaltar. A mídia, no geral, ressaltou apenas os aspectos 
econômicos do recente acordo firmado entre o MERCOSUL e a União Europeia. Contudo, 
lendo os documentos oficiais fica muito claro que, para além do aspecto econômico, o acordo 
engloba outras dimensões como, justamente, o diálogo político e a cooperação. 

Além disso, de acordo com o documento oficial, também é verdade que o acordo prevê 
"facilitação de comércio e cooperação aduaneira; integração regional; subsídios; e pequenas 
e médias empresas" 

 

  Não obstante seu caráter inicial de fórum de diálogo, que rapidamente evoluiu no 
sentido de se transformar em um mecanismo de cooperação em áreas com potencial 
de gerar resultados concretos para os países-membros, o BRICS já logrou criar duas 
instituições: o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), que prioriza destinar recursos 
ao financiamento de projetos de infraestrutura, e o Arranjo Contingente de Reservas 
(ACR). 

Gabarito: Certo 
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Comentários: 

Conforme vimos nas aulas 16 e 29, a questão é verdadeira. Criado em 2014, durante Cúpula 
do BRICS no Brasil, o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), criado em 2014, prevê um 
fundo de US$ 50 bilhões (US$ 10 bilhões de cada Estado) para, principalmente, fomentar 
obras de infraestrutura necessárias ao desenvolvimento desses países. 

Do mesmo modo, e com o mesmo objetivo, o Acordo Contingente de Reservas (ACR) prevê 
uma reserva de cerca de US$ 100 bilhões, do qual a China ofereceu US$ 41 bilhões; Brasil, 
Rússia e Índia disponibilizam US$ 18 bilhões cada; e, a África do Sul disponibilizou US$ 5 
bilhões. 

Ao contrário do Novo Banco de Desenvolvimento, cujo fundo é equitativamente distribuído 
entre os Estados do BRICS, no caso do Acordo Contingente de Reservas a maior parte do 
fundo é chinesa. 

 

 Criado no final dos anos de 1990 com o objetivo de promover o diálogo político e a 
cooperação entre os países-membros, o Fórum de Cooperação América Latina-Ásia 
do Leste (FOCALAL) transformou-se em importantes arranjos regionais de 
liberalização comercial, entre os quais sobressaem a Aliança do Pacífico e a parceria 
estratégica CELAC-ASEAN. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

Não é verdade que o Fórum de Cooperação América Latina-Ásia do Leste (FOCALA) 
"transformou-se" na Aliança do Pacífico. 

Do jeito que está escrito, dá a impressão que um foi encerrado para a abertura do outro, o 
que não ocorreu. Na verdade, tanto o FOCALAL quanto a Aliança do Pacífico coexistem.  

Portanto, um NÃO se transformou no outro. É um errinho pequeno e maldoso, eu sei, mas o 
fato é que o gabarito está errado por conta disso. 

 

 O Brasil integra a Agência para a Proscrição das Armas Nucleares na América Latina e 
no Caribe, responsável por aplicar o Tratado de Tlatelolco nos territórios dos países-
membros e nos mares adjacentes, os quais também são considerados, nos termos do 
tratado e de seus respectivos protocolos adicionais, livres de armas nucleares. 

Gabarito: Certo 

Comentários:  
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O Brasil assinou o Tratado de Tlatelolco ainda em 1967, durante o governo militar, quando o 
mesmo começou a valer, contudo, demorou décadas para ratificá-lo, o fazendo somente em 
1994, já em contexto de Nova República. 

Essa dubiedade pode causar confusão ao candidato — e acredito que justamente por isso que 
essa questão apareceu na prova. O fato é que ao contrário do soberanismo adotado no 
regime militar, quando o país se recusou a assinar, por exemplo, o Tratado de Não Proliferação 
Nuclear (TNP), a partir dos anos 1990, o Brasil mudou sua postura, priorizando o 
multilateralismo e à adesão nos regimes internacionais. 

Em 1994, o Brasil ratificou o Tratado de Tlatelolco e, após um tempo, em 1998, aderiu ao TNP.  

Logo, a questão acerta ao afirmar que o Brasil, assim como os demais países da América Latina 
e Caribe, está dentro da área "livre de armas nucleares".  

 

Questão 12 

As relações diplomáticas entre Brasil e Rússia foram estabelecidas em 1828, culminando em 
diversos acordos bilaterais ao longo dos anos. Em 2002, as relações entre os dois países foram 
alçadas ao patamar de parceria estratégica. 

A esse respeito, julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 

 Os anos de 1917 e 1947 foram marcantes nas relações políticas entre Rússia e Brasil, 
pois ambos significaram o rompimento temporário das relações políticas e 
diplomáticas. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Após a Revolução Russa (1917), o Brasil rompeu as relações anteriormente estabelecidas em 
1858; contudo, esse rompimento teve poucas consequências práticas, uma vez nesta época a 
Rússia era pouco expressiva para o Brasil. 

Em 1945, no contexto de vitória soviética na Segunda Guerra Mundial, o Brasil viu-se 
"obrigado" a reatar as relações com o país, depois de um grande período de isolamento. 

Em 1947, apenas dois anos após o reestabelecimento, houve novo rompimento por parte do 
governo Dutra, já em contexto de americanismo ideológico. 

As relações só voltariam à normalidade na década de 1950, no governo de JK. 
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Portanto, no período referido na questão (1917 a 1947), houve apenas dois anos de 
reconhecimento mútuo, apenas entre 1945 e 1947. 

Recapitulando: 

• 1917 – rompimento. 
• 1945 – reconhecimento. 
• 1947 – novo rompimento. 
• 1959 – 1961 – início do diálogo (JK/Jânio) 

 

  Brasil e Rússia possuem vínculos políticos, mas há um cenário relativamente fraco, 
sem planos bilaterais e sem relevância no âmbito externo. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

É equivocado dizer que as relações Brasil-Rússia são permeadas por um "cenário fraco" e 
ausentes de "planos bilaterais". 

Na verdade, as relações são bastante intensas e, inclusive, estratégicas, sobretudo se 
considerarmos o cenário do século XXI permeado pela recuperação do poderio geopolítico 
russo, e pelo surgimento de uma ordem multipolar do qual Brasil e Rússia passaram a ser 
protagonistas, e não mais meros coadjuvantes como ocorria nos anos 1990 (exemplo dos 
arranjos de geometria variável, como os BRICS). 

Atualmente, a Rússia é uma parceira estratégica do Brasil, havendo acordos importantes nos 
âmbitos econômico, tecnológico, militar, espacial, científico e energético. 

 

  No cenário comercial, a Argentina é o principal parceiro da Rússia na América Latina. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

O Brasil é o principal parceiro da Rússia na América Latina, e não a Argentina. Assim como na 
maioria dos demais países da Ásia, o Brasil exporta principalmente produtos agrícolas para a 
Rússia. Em contrapartida, importa adubos, alumínio, carvão mineral, etc.  

 

 A Coordenação dos BRICS tem como mecanismo principal a esfera da governança 
econômico-financeira e não da governança política. 
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Gabarito: Errado 

Comentários: 

Embora o BRICS tenha um aspecto econômico-financeiro — vide a implementação do Banco 
Econômico dos BRICS realizada em 2014, por exemplo —, esse não é o objetivo principal do 
acrônimo. 

Ao contrário do que diz a questão, o BRICS também atua na esfera de governança política, a 
exemplo das inúmeras concertações em foros multilaterais no que diz respeito a temas sociais.  

O BRICS não é apenas um gupo "econômico-financeiro", mas um grupo que também possui 
vigência no âmbito da "governança política", assim como quase todos os demais arranjos de 
geometria variável. 

 

Questão 13 

O multilateralismo consolidou-se no cenário internacional pós-Segunda Guerra Mundial, 
favorecendo o desenvolvimento de normas e instituições que contribuem para a solução 
pacífica de controvérsias e a gestão relativamente concertada dos processos políticos globais. 
A esse respeito, julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 

 

 O conceito de responsabilidade de proteger (R2P) surgiu como resposta aos desafios 
encontrados pela Organização das Nações Unidas (ONU) para evitar catástrofes 
humanitárias como as que ocorreram nos Bálcãs e em Ruanda. Sob seus auspícios, a 
comunidade internacional possui o dever de ingerência em conflitos nos quais se 
observem crimes de guerra, genocídio e tráfico de seres humanos. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

Questão quase certa. O conceito de responsabilidade de proteger surgiu durante a Cimeira 
Mundial de 2005 e possui exatamente a descrição apresentada na questão: intervenções da 
ONU para "evitar catástrofes humanitárias" a fim de promover o peacemaking — fazer 
acontecer a paz, sem o consentimento dos Estados-alvo. Um exemplo foi a intervenção da 
ONU na Líbia em 2011. 

Contudo, a questão erra ao afirmar que a "comunidade internacional possui o dever de 
ingerência". Na verdade, quem possui o poder de ingerência é as NAÇÕES UNIDAS, e isso 
somente ocorre após aprovação interna, após amplas discussões. 
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Basta pensar que a ONU não é um mero conjunto de Estados, mas uma organização 
supranacional com vigência própria. 

 

 O Tribunal Penal Internacional tem competência para investigar e, face a evidências, 
julgar indivíduos acusados de crimes considerados graves pela comunidade 
internacional, tais como crimes de guerra e crimes de agressão. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

O Tribunal Penal Internacional (TIP) é um órgão das Nações Unidas criado para ser um tribunal 
de justiça permanente em âmbito internacional. 

Apenas tomem cuidado, para caso caia algo parecido com o gabarito errado: de acordo com 
o Estatuto de Roma, o Tribunal Penal Internacional apenas "julga INDIVÍDUOS acusados de 
crimes considerados graves", e NÃO Estados, por isso a assertiva está correta. 

Quem julga os ESTADOS é o Tribunal Internacional de Justiça, o famoso Tribunal de Haia — na 
verdade, os dois tribunais estão sediados em Haia, e esse é mais um motivo para evitar a 
confusão.  

 

 A tortura, o extermínio e a deportação forçada de uma população estão entre os atos 
considerados pelo Estatuto de Roma como um “crime contra a humanidade”, quando 
cometidos no quadro de um ataque, generalizado ou sistemático, contra qualquer 
população civil. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

O Estatuto de Roma (2002) especifica que a competência do Tribunal Penal Internacional é 
restrita a "crimes mais graves que afetam a comunidade internacional no seu conjunto". 

Ou seja, embora julgue crimes cometidos por indivíduos, o TIP só o faz quando esses crimes 
atingem consequências em escala internacional. Ainda de acordo com o documento, o 
Tribunal julga crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes 
de agressão. Portanto, a questão está correta. 
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 O Brasil propôs à ONU o conceito de responsabilidade ao proteger, que permite 
ampliar o espectro das intervenções internacionais autorizadas pela Assembleia 
Geral da ONU e estende aos crimes contra a humanidade a possibilidade de atuação 
amparada no conceito de R2P. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

Questão bem difícil, cuidado para não confundir! Vamos aos aspectos corretos primeiro. 

Ao contrário da responsabilidade DE proteger (preste atenção no "de" proteger) que era 
defendido pela ONU, o Brasil propôs o conceito de responsabilidade AO proteger — inclusive, 
vimos na aula que essa foi um das principais medidas da diplomacia de Dilma Rousseff (preste 
atenção no termo "ao" proteger). 

A responsabilidade DE proteger da ONU visa "fazer acontecer" a paz quando há instabilidades 
no paz (operações de peacemaking). Já a responsabilidade AO proteger sugerida pelo Brasil 
visa, além desse objetivo, também promover a estabilidade social e a reconstrução do país, 
evitando que novos conflitos ocorram. 

Ou seja, para o Brasil, não basta apenas utilizar a força para derrubar ditadores, por exemplo; 
também é necessário melhorar as condições de vida da população para que não ocorram 
guerras civis após esta derrubada. 

Até aí, tudo bem; mas cuidado! Há um erro na questão. 

A responsabilidade ao proteger, sugestão brasileira, não visa "AMPLIAR o espectro" das 
intervenções da ONU estendendo aos "crimes contra a humanidade". Não se trata apenas de 
ampliar a responsabilidade de proteger; ou seja, de ampliar o que segundo o Brasil está 
equivocado. O Brasil, ao invés disso, defende OUTRO TIPO de operação, o peacebuilding 
baseado na responsabilidade AO proteger que, ao contrário da anterior, puramente militar, 
também tem contornos sociais. É outra proposta, apesar de aparentemente parecida. 

 

Questão 14 

A respeito das relações entre o Brasil e a África, julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 

 Entre os países da África, a República Democrática do Congo é o que gerou o maior 
fluxo de refugiados para o Brasil nessa década. 

Gabarito: Certo 
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Comentários: 

Embora o maior número de refugiados no Brasil tenha se originado na Venezuela, a questão 
especifica o continente africano e, neste caso, o maior número realmente veio da República 
Democrática do Congo. 

Desde a sua independência em 1960, o país nunca teve paz duradoura e já passou por duas 
grandes guerras civis. Atualmente, vários grupos disputam o poder e a anarquia impera em 
várias regiões congolesas, o que tem provocado uma grande onda de refugiados para os 
países vizinhos, especialmente para Angola e Zâmbia; fluxos agravados principalmente pela 
falta de alimentos e pela violação constante dos direitos humanos. 

Muitos congoleses, no entanto, têm preferido fugir para o Brasil ao invés de cruzarem as 
perigosas rotas migratórias via Saara e/ou Mediterrâneo para a Europa. A cidade de São Paulo 
é o principal destino.  

 

 O Brasil detém representação diplomática em quase todos os países africanos que 
pertencem à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), com exceção de 
São Tomé e Príncipe. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

O Brasil tinha, na época da questão (2019) representação diplomática em TODOS os países 
africanos que pertencem a CPLP, incluindo São Tomé e Príncipe.  

 

 Após o encerramento da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti 
(Minustah), o maior contingente de tropas brasileiras empregadas em missões de paz 
está na África, particularmente em três países: República Centro-Africana, República 
Democrática do Congo e Sudão. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

Conforme veremos na Aula 28, é verdade que o Brasil participa das missões da República 
Centro Africana (MINUSCA), na República Democrática do Congo (MONUSCO) e no Sudão 
(UNAMID), porém, são missões relativamente pequenas se comparadas à grande presença do 
Brasil na Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL) que, contando com um elevado 
número de militares e embarcações, está sob liderança brasileira desde 2011. 
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Considerando que essa é a principal missão de paz, em número de homens e importância, e 
que o Líbano está na Ásia — e não na África —, é errado dizer que "o maior contingente de 
tropas brasileiras empregadas em missões de paz" está na África. 

É preciso ressaltar que o Brasil anunciou sua retirada do Líbano em outubro de 2019, logo 
após a aplicação da prova. Veremos mais detalhes sobre as operações de paz na Aula 28. 
Gabarito: Errado. 

 

 Nos últimos 10 anos (2009 a 2018), a balança comercial do Brasil com a África foi 
deficitária em seis anos e superavitária em quatro anos. Nesse período, as 
exportações brasileiras para o continente foram compostas majoritariamente por 
produtos semimanufaturados e manufaturados, enquanto as importações brasileiras 
da África, em sua grande maioria, foram compostas por produtos básicos (sobretudo, 
óleos brutos de petróleo). 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Os maiores parceiros comerciais do Brasil na África são Nigéria, Argélia, Egito e África do Sul, 
somente este primeiro correspondendo a quase 1/3 de todo o fluxo comercial do Brasil com 
o continente. 

Enquanto os principais produtos exportados para o continente são açúcar, carne, cereais, 
máquinas e automóveis; os principais produtos importados são petróleo e derivados. 
Portanto, está correta a afirmação. 

 

Questão 15 

Com relação à dimensão de segurança na política exterior do Brasil, julgue (C ou E) os itens a 
seguir. 

 Criada com o objetivo de administrar e aplicar o Sistema Comum de Contabilidade e 
Controle de Materiais Nucleares (SCCC), cuja finalidade é verificar que os materiais 
nucleares, em todas as atividades nucleares dos dois países, não sejam desviados 
para produzir armas nucleares, a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e 
Controle de Materiais Nucleares (ABACC) era parte da estratégia brasileira de adesão 
ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP). 

Gabarito: Errado 

Comentários: 
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Criada em 1991, a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais 
Nucleares (ABACC) fazia parte da estratégia de aproximação diplomática e econômica com a 
Argentina, aprofundando o bom momento vivido desde 1979, quando ambos os países 
compatibilizaram os projetos hidrelétricos na Bacia do Prata e, de fato, administrava o Sistema 
Comum de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (SCCC). 

O erro da questão está em afirmar que a ABACC estava relacionada ao Tratado de Não-
Proliferação Nuclear, o que não é verdade. Uma coisa é ABAAC, outra é o TPN! Tanto é que o 
Brasil só foi assinar o TNP em 1998, sete anos depois da implementação da ABAAC 

Mesmo assim, a assinatura do TPN em 1998 acarretou em poucos efeitos práticos, já que o 
país estava abandonando suas pretensões nucleares desde a segunda metade dos anos 1980, 
pelo menos. 

 

 Para bem se desincumbir de suas responsabilidades de assessoramento ao 
presidente da República no que tange à interface da política exterior com os assuntos 
de defesa e segurança, o Ministério das Relações Exteriores possui em sua estrutura, 
no âmbito da Secretaria de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania, um 
Departamento de Segurança e Justiça e um Departamento de Defesa. Além disso, o 
ministro de Estado das Relações Exteriores é membro nato do Conselho de Defesa 
Nacional. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Uma questão excessivamente burocrática, porém correta. De fato, o Ministério das Relações 
Exteriores, também chamado de Itamaraty, possui uma "Secretaria de Assuntos de Soberania 
Nacional e Cidadania, um Departamento de Segurança e Justiça e um Departamento de 
Defesa", conforme afirmado na questão. 

Além do Ministro das Relações Exteriores, também fazem parte do Conselho de Defesa: o 
Vice-Presidente da República; o Presidente da Câmara dos Deputados; o Presidente do 
Senado Federal; o Ministro da Justiça; o Ministro de Estado da Defesa; os Ministros militares; 
o Ministro das Relações Exteriores; o Ministro do Planejamento; e os Comandantes da 
Marinha, do Exército e da Aeronáutica.  

 

 A elevação do Brasil à condição de “aliado prioritário extra-OTAN” vincula o País ao 
arcabouço de segurança coletiva da Aliança, mas não lhe atribui a responsabilidade 
de participar das ações de defesa coletiva, sob a égide do art. 5º do Tratado do 
Atlântico Norte. 

Gabarito: Errado 
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Comentários: 

A designação do Brasil como um aliado prioritário extra-OTAN foi um tema bastante discutido 
em 2019, e é mais um motivo para vocês prestarem atenção nas atualidades. Com esse novo 
status, o Brasil terá prioridade para comprar armas e equipamentos dos Estados Unidos, bem 
como participar de exercícios militares em conjunto — aqui na América Latina, só a Argentina 
estava nessa categoria. 

Apesar dessas verdades, a questão está errada pelo simples motivo de que o título de um 
"aliado prioritário extra-OTAN" é designado pelo governo dos ESTADOS UNIDOS e NÃO pela 
OTAN. Sendo estabelecidos pelos norte-americanos — e não pela organização — estes aliados 
extraoficiais NÃO fazem parte da OTAN. 

E, uma vez que estão fora da OTAN, logo estão DESOBRIGADOS à "responsabilidade de 
participar das ações de defesa coletiva" expressa no Art. 5.  

 

 O Brasil, tendo contribuído ativamente para a criação da Comissão de Consolidação 
da Paz (CCP), favorece o fortalecimento dos vínculos da CCP com outros órgãos da 
ONU, de modo a facilitar o tratamento das causas profundas dos conflitos e o 
enfrentamento dos desafios vividos pelos países recém-egressos desses cenários. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

O Brasil realmente participou ativamente da criação da Comissão de Consolidação da Paz 
(CCP) no âmbito das Nações Unidas, em 2005, na época que o governo brasileiro buscava 
maior proatividade no sistema internacional. 

Assim como afirmado na questão, "o tratamento das causas profundas dos conflitos e o 
enfrentamento dos desafios vividos pelos países recém-egressos desses cenários" é um dos 
objetivos dessa comissão. 

Basicamente, trata-se de um órgão de aconselhamento à Assembleia Geral e ao Conselho de 
Segurança em questões de paz e resoluções de conflitos.  

 

Questão 16 

A Ásia está na pauta da política externa brasileira desde o final do século 19. O Brasil adotou 
diferentes estratégias de negociação com os países asiáticos e foi incorporando-os à agenda 
diplomática de forma gradativa e com resultados distintos. A esse respeito, em que pesem as 
relações comerciais entre Brasil e Ásia, julgue (C ou E) os itens a seguir. 
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 As relações entre o Brasil e a China foram oficialmente instituídas por meio do Tratado 
de Amizade, Comércio e Navegação, em 1881 e, dois anos mais tarde, o governo 
brasileiro estabeleceu um consulado em Xangai. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

De fato, as relações sino-brasileiras datam do século XIX quando havia, por parte do governo 
brasileiro, interesse em trazer imigrantes chineses para substituir os escravos recém-libertos, 
em face da demanda por mão de obra barata, especialmente para trabalhar com agricultura.  

Embora não seja tema da questão, é importante lembrarmos que até a década de 1960 do 
século XX, as relações Brasil-China eram pouco expressivas, sendo caracterizadas 
principalmente pelo viés migratório que impulsionou a abertura do consulado em Xangai, em 
1881.  

 

 Em 1992, durante a visita do primeiro-ministro da Índia Narasimha Rao ao Brasil, os 
dois países assinaram o primeiro acordo comercial, o qual incluía cooperação 
científica e tecnológica, sobretudo destinada aos setores farmacêutico e espacial. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

Apesar da visita do primeiro-ministro Narasimha no Brasil realizada por conta da Rio 1992, 
nessa época, Brasil e Índia tinham pouca complementaridade econômica 

Somente a partir da visita de Fernando Henrique Cardoso à Índia, em 1996, é que os primeiros 
diálogos de cooperação econômica começaram a ser discutidos, entretanto, sem nada 
formalizado ainda. 

Os acordos de cooperação científica, tecnológica e comercial ganharam fôlego somente no 
século XXI, especificamente a partir da criação da Comissão Mista de Cooperação Política, 
Econômica, Científica, Tecnológica e Cultural, já em 2002.  

 

 A balança comercial do Brasil com a Coreia do Norte tem sido deficitária nos últimos 
anos, marcada pela importação de produtos manufaturados, como planos de ferro ou 
aço, bombas, compressores, ventiladores etc. e suas partes, entre outros. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 
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Não é usual de o CACD cobrar especificidades da balança comercial brasileira com pequenos 
países, porém, como em 2019 foi um ano no qual a Coreia do Norte ficou em evidência, 
especialmente por conta dos episódios com os Estados Unidos, a banca resolveu "aproveitar 
o momento" e mergulhar na questão comercial. 

De fato, o Brasil realmente importa produtos manufaturados da Coreia do Norte, como os 
verdadeiramente citados na assertiva. 

 

 O Brasil alcançou importantes superavits  comerciais com o Japão na década atual, 
não obstante as exportações brasileiras para o país sejam majoritariamente 
compostas por produtos básicos – com destaque para minérios de ferro, carne de 
frango e milho em grãos. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Conforme vimos na Aula 15, o Brasil possui um histórico de exportações de commodities para 
o Japão desde os anos 1970, quando houve adensamento das cooperações no âmbito 
agrícola face às necessidades de o Brasil consolidar seu universalismo e seus mercados 
consumidores para além dos Estados Unidos, e às necessidades alimentares do Japão que, 
neste momento, estava passando pela reconstrução. 

Essa bem-sucedida parceria comercial se manteve nas décadas seguintes e atingiu ápice de 
volume comercial na primeira década do século XXI.  

 

Questão 17 

A propósito do sistema interamericano e de coalizões internacionais de que o Brasil participa 
ou com os quais se relaciona, julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 

 O Brasil desenvolve atividades regulares no âmbito dos quatro pilares de atuação da 
Organização dos Estados Americanos (OEA), a saber, democracia, direitos humanos, 
segurança e desenvolvimento integral. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

O Brasil, sendo membro fundador da Organização dos Estados Americanos (OEA) coaduna 
com os princípios, propósitos e objetivos da instituição presentes na Carta da OEA de 1948 
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que justamente apresenta os quatro pilares da organização: democracia, direitos humanos, 
segurança e desenvolvimento. 

 

 Finda a Guerra Fria, a Organização das Nações Unidas (ONU) deu início a uma série 
de conferências a respeito de temas de interesse global, tais como meio ambiente, 
gênero e direitos humanos. A década de 1990 marcou-se, pois, pela tentativa da ONU 
de contribuir para consolidar um conjunto de instituições e normas destinado a 
promover a governança global e, assim, reduzir a possibilidade de conflitos em um 
mundo marcado pela interdependência. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

No mundo globalizado pós-guerra-fria, houve aumento da interdependência entre os países 
e consequente aumento do protagonismo da ONU que, a partir de então, intensificou a 
promoção de conferências sobre diversos assuntos, tais como: a Cúpula Mundial sobre a 
Criança (1990), a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(1992), a Conferência de Direitos Humanos (1993), a Cúpula Mundial sobre o 
Desenvolvimento Social (1995), a Conferência Mundial sobre a Mulher (1995), entre outros. É 
por isso que a década de 1990 ficou conhecida como a "década das conferências". 

 

 A cooperação triangular é um tipo de cooperação técnica entre países em 
desenvolvimento no Sul Global, que envolve três atores distintos nessas sociedades: 
um governo, que coordena e dirige os trabalhos; uma organização internacional, que 
fornece a assistência técnica em um tópico específico; e um agente do setor privado 
ou do terceiro setor, que colabora no financiamento e (ou) no desenvolvimento dos 
trabalhos. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

De acordo com as Nações Unidas, a cooperação triangular é uma cooperação que envolve 
três atores: dois países do Sul e um país do Norte, também podendo ocorrer entre dois países 
do Sul e uma organização internacional; em ambos os casos, ao contrário do afirmado na 
questão, há necessariamente a presença de dois atores do Sul global. 

Esse tipo de cooperação emerge em alternativa à cooperação Norte-Sul, quando um país 
desenvolvido se relaciona com um país menos desenvolvido.  
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 Entre os órgãos que integram a estrutura da OEA, figura o Comitê Interamericano 
contra o Terrorismo, entre cujas funções estão o apoio aos países-membros para 
desenvolver sua capacidade de defesa cibernética, de proteção de seus domínios 
marítimos e de combate à proliferação de armas de destruição em massa, no marco 
da Resolução 1.540 do Conselho de Segurança da Nações Unidas. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Verdadeiro: de acordo com a própria OEA, a Convenção Interamericana contra o Terrorismo 
visa prevenir o financiamento de atividades terroristas, reforçar o controle nas fronteiras e 
aumentar a cooperação entre as autoridades policiais em diferentes países. 

Além disso, desempenha um papel importante na realização de esforços neste seguimento, 
sendo considerado um modelo para outras organizações regionais envolvidas no combate ao 
terrorismo. 

Outra verdade apresentada na questão é o fato de a Resolução 1.540 da ONU, apresentada 
em 2004, ser referente ao combate das armas de destruição em massa. 

 

Questão 18 

Em 2005, o atual presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou que a maior tragédia 
geopolítica do século 20 foi o colapso da União Soviética. Desde que chegou ao poder no 
início da década passada, Putin tem implementado uma política externa assertiva, com a 
finalidade de recuperar o prestígio e a influência russas no sistema internacional. Essa política 
ora buscou uma aproximação com países ocidentais, ora promoveu a contenção destes, 
acarretando implicações políticas, econômicas etc. também para o Brasil. A esse respeito, 
julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 

 Logo após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, Vladimir Putin apoiou 
a invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos, pois considerou que a contenção do 
radicalismo islâmico do Talibã afegão resultaria na diminuição desse mesmo 
problema na Ásia Central, região estratégica para a Rússia. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Sim, e é interessante notar que o mesmo ocorreu em relação ao combate ao Estado Islâmico 
na Guerra da Síria quando, em uma das raras vezes que isso ocorreu, Estados Unidos e Rússia 
combateram juntos contra um inimigo em comum. 
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Não é interesse da Rússia que sua vasta área de influência, especialmente Europa Oriental, 
Ásia Central e parte do Oriente Médio, sejam berços de grupos terroristas. 

Ainda que o Kremlin não veja com bons olhos a presença americana na região e, inclusive, 
tente contê-la ao máximo, há a convergência pragmática com Washington no combate a 
certas forças que provoquem a desestabilização da região. 

 

 A invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003 provocou o rompimento das 
relações diplomáticas entre Washington e Moscou, bem como ensejou a formação do 
eixo Paris-Berlim-Moscou, uma coalizão de países contrários tanto a essa invasão 
quanto ao unilateralismo estadunidense. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

Ao contrário do Brasil, os Estados Unidos nunca romperam relações com a Rússia: mesmo no 
auge da Guerra Fria, Moscou e Washington mantiveram um canal de diálogo, sem 
interrupções. 

Apesar desse erro, a questão acerta ao afirmar que França, Alemanha e Rússia foram contra a 
invasão do Iraque pelos Estados Unidos que, contrariando a Organização das Nações Unidas, 
promoveram a guerra de forma unilateral. 

 

 Desde as iniciativas conjuntas de Rússia e Turquia para mediar o conflito sírio, há 
maior cooperação entre os dois países, inclusive na área militar. Moscou já iniciou a 
entrega de mísseis S-300 para Ancara, e ambos negociam a possibilidade de cooperar 
na produção e no desenvolvimento de aviões de combate Sukhoi. 

Gabarito: Anulada 

Comentários: 

Gabarito preliminar era correto, porém, os mísseis entregues foram S-400, e não S-300 como 
afirmado. 

 

 O Brasil mantém relações diplomáticas com a Rússia desde o século 19, as quais foram 
rompidas apenas uma vez: durante a Guerra Fria, entre 1947 e 1961. Nem sempre 
essas relações convergiram, por exemplo, no âmbito dos BRICS, sendo que o Brasil 
tem se posicionado de modo contrário às propostas russas de maior regulamentação 
e controle do fluxo de informações na internet. 
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Gabarito: Errado 

Comentários: 

Em 2017, A Rússia propôs que o BRICS investisse em uma internet própria, o que seria 
particularmente útil à Moscou em sua estratégia de minimização da influência norte-americana 
na Ásia. 

O Brasil, contudo, ao contrário da Rússia e da China, defende a liberdade de internet. Até aí, 
a questão está correta quando ressalta essa diferença de posições. 

Perceba que o erro está logo no começo: ao contrário do afirmado, as relações Brasil-Rússia 
NÃO foram rompidas "apenas uma vez". Elas foram rompidas em 1917 por conta da 
Revolução Russa; e logo após o reconhecimento do país, em 1945, foram rompidas 
novamente em 1947. Portanto, as relações foram rompidas DUAS vezes, e não uma. 

 

Questão 19 

O relacionamento com os países da América do Sul representa importante dimensão da 
política externa brasileira, retratada em iniciativas de natureza política e econômica. A esse 
respeito, julgue (C ou E) os itens a seguir 

 

 A despeito da importância historicamente atribuída ao relacionamento com os países 
do entorno sul-americano, as iniciativas diplomáticas brasileiras, anteriores à primeira 
reunião de presidentes da América do Sul e voltadas para essa região, foram limitadas 
no próprio alcance geográfico ou quanto às respectivas agendas, não expressando, 
por conseguinte, abordagem genuinamente regional e abrangente à dimensão sul-
americana da política externa brasileira. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

A primeira reunião de presidentes da América do Sul que ocorreu em Brasília, em 2000, a 
convite do presidente Fernando Henrique Cardoso, visou a cooperação pragmática, em 
diversas áreas, entre todos os Chefes de Estado do continente, sendo a primeira tentativa do 
Brasil de alcançar todo o continente em uma "abordagem genuinamente regional". 

Perceba que as iniciativas anteriores promovidas pelo Brasil como o MERCOSUL, por 
exemplo, não abordavam todo o continente, sendo "limitadas no próprio alcance geográfico". 

Poderíamos pensar em projetos anteriores como a ALALC ou a ALADI que, ao contrário do 
MERCOSUL, englobavam um grande número de países. Porém, estes dois apresentavam um 
enfoque territorial na América Latina, e não na América do Sul como especificado na questão. 
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 O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) é tributário dos esforços de integração 
protagonizados por Brasil e Argentina a partir de 1985, mas representou resposta às 
tendências liberalizantes que se conformavam com os diferentes espaços regionais e 
no âmbito do sistema multilateral de comércio. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Essa questão é muito boa porque contextualiza o MERCOSUL dentro da ideia de superação 
de rivalidades entre Brasil e Argentina ocorrida nos anos 1980 e também, com o surgimento 
do neoliberalismo no período referido. 

Na época, os dois países, respectivamente governos por José Sarney e Raul Alfonsín, tinham 
grandes convergências: ambos tinham desafios no enfrentamento à crise econômica, estavam 
passando pela redemocratização, precisavam renovar suas credenciais no sistema 
internacional e assim, queriam superar os regimes militares anteriores. 

Além disso, o aumento de integração econômica global, catalisada pelo ressurgimento do 
liberalismo nos Estados Unidos e na Inglaterra, impulsionou projetos de integração regional 
como estratégias de defesa. 

É a mesma lógica dos blocos econômicos dos anos 1990: uma estratégia para atenuar a 
agressividade dos mercados e promover a inserção internacional desses países considerados 
menos competitivos. 

 

 Tendo alcançado o estágio de união aduaneira ao final de 1994, a agenda da 
integração no MERCOSUL voltou-se, prioritariamente e a partir de então, para o 
estabelecimento de um mercado comum, tal como previsto no Tratado de Assunção, 
centrando-se em temas como a convergência macroeconômica, a integração 
produtiva e a liberalização dos fluxos de capital e de mão de obra. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

Conforme vimos na Aula 04 de Geografia, para que um bloco econômico seja uma união 
aduaneira, deve ter uma tarifa externa comum (TEC) para produtos importados e exportados. 
No caso do MERCOSUL, o estabelecimento da união aduaneira ocorreu em 1991, já na 
ocasião do Tratado de Assunção. 

Ao contrário do que a questão afirma, em 1994 houve a instituição da personalidade jurídica 
do bloco por meio do Protocolo de Ouro Preto, e não o estabelecimento da TEC que viera 
três anos antes. Além disso, não é verdade que para que haja o estabelecimento do Mercado 
Comum o bloco deve centrar-se em "temas como a convergência macroeconômica, a 
integração produtiva e a liberalização dos fluxos de capital e de mão de obra". 
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Na verdade, para ser considerado um Mercado Comum — status que o MERCOSUL ainda não 
tem, apesar do nome —, é necessário que simplesmente haja a livre circulação de pessoas. 

 

 A União de Nações Sul-Americanas (UNASUL), criada em dezembro de 2008, sucedeu 
a Comunidade Sul-Americana de Nações e ampliou o escopo da integração sul-
americana ao acolher, em própria agenda e arcabouço institucional, iniciativas 
anteriores de alcance regional nos campos da integração da infraestrutura e da 
liberalização comercial. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

À primeira vista, parece uma questão correta. É verdade que a UNASUL "sucedeu a 
Comunidade Sul-Americana de Nações e ampliou o escopo da integração sul-americana ao 
acolher, em própria agenda e arcabouço institucional, iniciativas anteriores de alcance 
regional", sobretudo se considerarmos uma integração dos projetos regionais do MERCOSUL 
e da Comunidade Andina, cada um em seu "oceano" de influência que, a partir da UNASUL, 
poderiam ter meios mais eficazes de comunicação intrarregional. Em relação à "infraestrutura" 
isso também é verdade tendo em vista que o Conselho de Planejamento da UNASUL, o 
COSIPLAN, incorporou a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana 
(IIRSA) criada anteriormente em 2000. O erro da questão, quase imperceptível, é em relação 
à "liberalização comercial". 

Embora a "cooperação econômica e comercial" tenha sido um dos objetivos do órgão — 
inclusive, havia um Conselho voltado a esse fim —, o fato é que a liberalização econômica, do 
ponto de vista do livre mercado, não estava entre o escopo da UNASUL que, em sua grande 
parte, foi formada por países adeptos do Estado logístico, com elevado peso estatal na 
economia, a exemplo do Brasil que rechaçava esta ideia. Inclusive, no âmbito da UNASUL, 
cada país seria soberano para desenvolver, no âmbito da política doméstica, a condução 
econômica que lhes fosse conveniente. 

 

Questão 20 

No que se refere à política externa dos Estados Unidos da América (EUA) e aos respectivos 
desdobramentos regionais, bem como ao relacionamento daquele país com o Brasil, julgue 
(C ou E) os itens a seguir. 

 O apoio à maior e mais eficiente articulação de atores e recursos públicos a projetos 
de conservação da biodiversidade e a projetos de capacitação técnica e profissional 
para jovens empreendedores representa, no presente, o eixo orientador da 
cooperação ao desenvolvimento prestada pelos Estados Unidos da América (EUA) ao 
Brasil. 
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Gabarito: Errado 

Comentários: 

No presente momento (a prova foi em 2019), as relações Brasil-Estados Unidos ganharam um 
novo impulso com a convergência político-ideológica de Jair Bolsonaro e Donald Trump. 
Contudo, ao contrário do afirmado, o "principal eixo orientador" (ou melhor, os principais 
eixos) desse novo momento são as cooperações econômica, militar e espacial — a exemplo do 
Acordo de Salvaguardas Tecnológicas para utilização da Base de Alcântara, ou o acordo 
militar RDT&E; este último, firmado após a prova, em 2020. 

 

 A retomada, em 2015, do acordo bilateral de cooperação em matéria de defesa, 
rompido unilateralmente pelo Brasil em 1975, abriu caminho para a intensificação da 
cooperação militar em temas como pesquisa, desenvolvimento, suporte logístico, 
segurança tecnológica, operações de paz e aquisição de produtos e serviços de 
defesa. 

Gabarito: Anulada 

Comentários: 

No gabarito preliminar, a questão estava correta, porém, foi anulada pela banca porque o 
rompimento ocorreu em 1977, não em 1975. 

 

 Os EUA comparecem historicamente entre os três principais parceiros comerciais do 
Brasil, e a pauta comercial dessa relação é marcada pela diversidade e 
complementaridade, sendo os contenciosos comerciais entre ambos dirimidos em 
instância constituída no plano bilateral. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

É verdade que os EUA estão entre os três principais parceiros do Brasil — inclusive, era o primeiro 
até 2008, quando foi ultrapassado pela China. Também é verdade que essa relação é "marcada 
pela diversidade e pela complementariedade", uma vez que há a exportação de commodities e 
produtos industrializados para ambos os lados, sem configurar necessariamente uma relação 
Norte-Sul (do mesmo modo que o Brasil exporta petróleo, também exporta produtos aeronáuticos 
e automobilísticos, por exemplo; os Estados Unidos, do mesmo modo que exportam petróleo 
refinado, também exportam medicamentos e máquinas industrializadas).  

Porém, ao contrário do afirmado na questão, não é verdade que os "contenciosos comerciais entre 
ambos" foram "diritimos no plano bilateral". Na verdade, a maior parte dos contenciosos foi 
resolvida em disputa na OMC. O mais famoso deles foi o caso do algodão, uma disputa que durou 
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mais de 10 anos, vencida pelo Brasil. Na ocasião, os Estados Unidos foram obrigados a reajustarem 
a política de subsídios que dificultava as exportações brasileiras desta commodity.  

 

 Por ser objeto de consenso bipartidário domesticamente, sobretudo relativamente à 
promoção da democracia, dos direitos humanos, do livre comércio e dos 
investimentos, a alta prioridade outorgada pelos EUA às relações com os países do 
continente americano ostenta um padrão de regularidade frente a injunções políticas 
internas ou externas. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

Não é verdade que a relação dos EUA com os países da América do Sul "ostenta um padrão de 
regularidade frente a injunções políticas internas ou externas".  

Uma evidência disso é a aproximação entre Jair Bolsonaro e Donald Trump, que foi facilitada pelo 
alinhamento ideológico — ou seja, pelas "injunções políticas internas". Outro exemplo é o caso da 
Venezuela que, alinhada ao chavismo, se afastou dos Estados Unidos — ainda que esse 
afastamento tivesse sido influenciado também por outros elementos.  

Em resumo, não há regularidade nas relações entre Washington e os países da América do Sul, 
mas oscilações de acordo com determinados momentos históricos. 

 

Questão 21 

Considerando a trajetória da política externa argentina da década de 1980 ao presente, bem 
como as relações com o Brasil e as perspectivas daquele país em relação ao Mercado Comum 
do Sul (MERCOSUL), julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 

 Na presidência de Raul Alfonsín, foram lançadas as bases de uma integração profunda 
com o Brasil, que teve, como principal marco jurídico, o Tratado de Integração, 
Cooperação e Desenvolvimento, formado em 1988, que estabeleceu, como objetivo 
maior, a formação de um mercado comum no prazo de até 10 anos. Esse objetivo foi 
posteriormente revisto, por proposta do governo argentino, na Ata de Buenos Aires 
de junho de 1990, a qual estabeleceu a constituição de uma área de livre comércio 
entre ambos os países no prazo de quatro anos, dando origem ao MERCOSUL. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 
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A primeira parte da questão está correta: de fato, foi na presidência de Alfonsín que foi 
assinado o Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento (1988). Nesse tratado, 
houve o compromisso de estabelecer a formação de um mercado comum no prazo de dez 
anos, servindo de base ao que viria ser o MERCOSUL. 

Também é fato que a Ata de Buenos Aires (1990) reduziu esse prazo para quatro anos. 

Porém, ao contrário do afirmado, esses documentos não deram origem ao MERCOSUL. O que 
deu origem ao MERCOSUL foi o Tratado de Assunção (1991), assinado um ano depois.  

Tomem cuidado com essas questões detalhistas! Quase tudo está certo, exceto o termo 
"dando origem ao MERCOSUL". O correto seria "serviu de base para a posterior formação do 
MERCOSUL". 

 

 Sob a presidência de Carlos Saul Menem (1989-1999), a política externa argentina 
privilegiou as relações com os Estados Unidos, o que, contudo, não representou 
obstáculo para o aprofundamento do relacionamento com o Brasil, cuja política 
externa, no mesmo contexto, priorizava o fortalecimento do multilateralismo e a 
integração regional como pilares da respectiva estratégia de inserção internacional. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

De fato, diante do contexto de início de globalização e vitória dos Estados Unidos na Guerra 
Fria, Meném aprofundou as relações com o país, como estratégia de inserção argentina nas 
cadeias globais de produção. 

Contudo, mesmo com o alinhamento de Ménem à Casa Branca, as relações Brasil-Argentina 
também ganharam um novo patamar de amadurecimento na construção da estabilidade 
estrutural pela integração. O Brasil, nessa época, priorizava o multilateralismo e a inserção 
regional como "pilares da estratégia de inserção regional", o que também está correto. 

Nesta época, devemos lembrar, houve o aprofundamento das relações via MERCOSUL. 

 

 As relações da Argentina com o Brasil, durante a presidência de Nestor Kirchner, 
foram marcadas pela convergência quanto ao pretendido revigoramento do 
MERCOSUL, pelo decidido apoio ao projeto brasileiro de organizar o espaço político 
sul-americano por meio da Comunidade Sul-Americana de Nações e pela atuação 
conjunta na construção de parcerias com os demais países emergentes. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 
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Embora a Argentina tivesse integrado a Comunidade Sul-Americana de Nações (CASA), criada 
em 2004 e que precedeu a UNASUL, o país tinha pouco interesse no grupo, em parte pelo 
receio de participar de um bloco liderado pelo Brasil. 

Resumindo: Nestor Kirchner, embora fizesse parte do projeto, não estava tão entusiasmado 
quanto o presidente Lula. 

Portanto, apesar das convergências entre Brasil-Argentina no revigoramento do MERCOSUL 
(ponto certo da questão), não houve tanta convergência na concepção da CASA (ponto errado 
da questão). 

 

 A aproximação com os países da Aliança do Pacífico, a ênfase no liberalismo 
comercial e o interesse em concluir as negociações visando à instauração de uma área 
de livre comércio entre o MERCOSUL e a União Europeia configuram temas marcantes 
da política externa argentina sob a gestão de Maurício Macri. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Conforme aponta a questão, a política externa argentina na gestão Macri priorizou o 
revigoramento comercial do país face aos países do Pacífico e aos impulsos ao 
estabelecimento do acordo MERCOSUL-UE. 

Neste último ponto, houve convergência com o Brasil, que partilhava dos mesmos anseios. 
Inclusive, tanto Brasil quanto Argentina passaram a dar um impulso maior às questões 
comerciais nos últimos anos. 

 

Questão 22 

União Europeia (UE) está passando por uma conjuntura crítica. Se, até alguns anos atrás, o 
bloco era considerado como o modelo mais exitoso de integração regional, na medida em 
que os países europeus superaram rivalidades históricas em benefício de um projeto 
supranacional comum, atualmente, vários desafios colocam em xeque a continuidade desse 
projeto, a exemplo do Brexit. Os desdobramentos da integração europeia afetarão as relações 
entre a União Europeia (UE) e o Brasil, sobretudo após a conclusão do Acordo de Associação 
MERCOSUL-UE. Com base nessas informações, julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 O Conselho da União Europeia, instituído pelo Tratado de Roma, de 1957, é um dos 
principais órgãos decisórios da UE. Esse órgão é composto pelos chefes de Estado e 
de governo de todos os países do bloco – atualmente sob a presidência de Donald 
Tusk – e é responsável, entre outras atribuições, pela celebração de acordos da UE 
com outros países e com organizações internacionais. 
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Gabarito: Errado 

Comentários: 

É verdade que o Conselho da União Europeia é o principal órgão decisório da UE, porém, há 
alguns erros "maldosos" na questão que envolvem a diferença deste com o Conselho Europeu.  

Vamos lá, cuidado para não confundir! 

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA é composto por MINISTROS dos diferentes Estados-
membros, de diferentes áreas temáticas (agricultura, economia, justiça, etc.) e é tido como o 
principal órgão DECISÓRIO da UE. Se o assunto é meio ambiente, por exemplo, são convocados 
todos os Ministros do Meio Ambiente, e a partir das reuniões temáticas, chega-se a decisões 
concretas. 

Já o CONSELHO EUROPEU, é composto pelos CHEFES DE ESTADO, sendo um órgão POLÍTICO. 
Na teoria, o Conselho Europeu, ao contrário do Conselho da União Europeia, não tem poder de 
decisões concretas. Contudo, é ele que dá o tom político das negociações e, na prática, possui 
grande influência nas decisões tomadas pelas outras instituições europeias.  

 

 O Tratado de Lisboa, em seu art. 50, não dispôs acerca da possibilidade de um país-
membro retirar-se da UE sem a realização de um acordo de saída com o bloco e 
estabeleceu o prazo de dois anos após a notificação de saída – prazo esse passível de 
prorrogação, para que a retirada seja, de fato, consumada. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

O art. 50 do Tratado de Lisboa define os procedimentos de retirada de um país da União Europeia 
(ou seja, essa questão é uma clara alusão ao contexto do Brexit). 

Quando um país como, por exemplo, o Reino Unido, aciona o art. 50, tem automaticamente um 
prazo de dois anos para negociar um acordo com o bloco. 

Ou seja, a questão estaria 100% correta caso retirássemos a palavra "não" da seguinte frase: "O 
Tratado de Lisboa, em seu art. 50, NÃO dispôs acerca de..." Na verdade, o art.50 do Tratado de 
Lisboa JUSTAMENTE dispõe de tudo que está falando na questão, desde a obrigatoriedade do 
acordo de saída até o prazo de dois anos.  

 

 O início das negociações do recém-concluído Acordo de Associação MERCOSUL-UE 
teve início em 1999, na reunião entre chanceleres dos países de ambos os blocos, 
realizada no Rio de Janeiro. No âmbito desse acordo, o Brasil poderá exportar 
produtos com total isenção tarifária nos próximos anos, como o café torrado e solúvel, 
o suco de laranja e a carne bovina. 
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Gabarito: Errado 

Comentários: 

O início das negociações teve início em 1992, quando foi assinado o Acordo-Quadro de 
Cooperação entre MERCOSUL e União Europeia. Esse acordo entrou em vigor em 1995, um 
ano após ocorrer a Cúpula das Américas, quando os EUA tentaram "seduzir" os países do 
MERCOSUL a aderirem ao projeto da Alca. 

Em 1999, na ocasião referida na questão, na Cimeira do Rio (oficialmente denominada 
Primeira Reunião entre os Chefes de Estado e de Governo da América Latina e Caraíbas e da 
União Europeia), houve apenas AVANÇOS nessas negociações, e não seu INÍCIO. 

 

 Um dos marcos importantes da cooperação entre Brasil e Europa foi a celebração do 
Acordo-Quadro de Cooperação em 1992, por meio do qual as partes se 
comprometeram a reforçar a cooperação econômica, comercial, industrial, científica, 
tecnológica e em outras áreas. Além disso, há uma constante preocupação com a 
proteção e a melhoria do meio ambiente nesse acordo. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

É interessante perceber que essa questão complementa a anterior. De fato, foi em 1992 que 
as negociações MERCOSUL-UE tiveram seu início, justamente por conta do referido Acordo 
de Cooperação, quando houve intenção de promover "a cooperação econômica, comercial, 
industrial, científica, tecnológica e em outras áreas" entre os dois blocos. Inclusive, foi tema 
bastante discutido nesta época, em 1992 por conta da Rio 1992. 
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GEOGRAFIA 
Professor Alexandre Vastella @geografiacacd 

Questão 23 

No que se refere às transformações recentes na Região Nordeste, considerando as iniciativas 
de planejamento regional, julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 Nas primeiras décadas do século 21, a Região Nordeste desenvolveu uma maior 
capacidade de resiliência frente ao fenômeno da seca. Contribuíram para esse 
quadro, entre outros fatores, os investimentos em infraestrutura, permanência de 
políticas hidráulicas, novas políticas de convivência com a seca, urbanização da sub-
região semiárida, maior capilaridade das políticas sociais de transferência de renda e 
políticas de crescimento econômico. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Nessa questão, o IADES manteve uma postura que a CESPE já tinha e que já comentamos aqui.  
Ambas as bancas possuem uma abordagem possibilista e consideram que os problemas 
naturais – como, por exemplo, a seca – não são justificativas para os problemas sociais. Uma 
vez que os problemas da seca foram contornados, pelo menos em parte, pelo poder público, 
as condições de vida no nordeste melhoraram. 

Nas primeiras décadas do século XXI, o governo federal protagonizou uma série de 
programas sociais na região (Bolsa família, PRONAF, seguro-safra, luz para todos, etc.). Do 
mesmo modo, realizou investimentos em infraestrutura do qual o exemplo mais importante é 
a transposição do Rio São Francisco.  

A questão também aponta um fenômeno que é “figurinha carimbada” no CACD – isto é, aquilo 
que cai praticamente todos os anos – que é o crescimento das cidades médias no Brasil, um 
fenômeno provocado principalmente pela desconcentração industrial e pelo fortalecimento 
da agroindústria. No caso do nordeste, esse fenômeno também teve influência desses 
programas sociais que ajudaram a manter o sertanejo na região. 

 

 O modelo de desenvolvimento industrial empregado por muitos estados da Região 
Nordeste priorizou a adoção de estratégias de atração de indústrias externas com 
financiamentos públicos via benefícios fiscais para a atração de unidades industriais. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 
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De fato, esse foi o modelo de crescimento industrial empregado não somente na Região 
Nordeste, como também, em todo o território brasileiro. Isso caracteriza o que o Prof. Amado 
Cervo chamou de “Estado Logístico”, um modelo de desenvolvimento implantado no Brasil 
no início do século XXI, com o Estado fornecendo o suporte logístico e financeiro para a 
atuação do capital privado. Isto é, um Estado não tão enxuto como no modelo neoliberal, 
porém, não tão forte como no modelo desenvolvimentista. 

Além disso, essa questão deixa bem evidente a questão da guerra fiscal e da integração das 
cadeias de produção global, aquilo que estudamos no fenômeno de globalização. A partir do 
momento que o capital pode circular com maior fluidez, é necessário, cada vez mais, que os 
Estados garantam a sua permanência. E esses benefícios fiscais são uma estratégia nesse 
sentido. 

 

 Criada no Governo de Juscelino Kubitschek, a Superintendência de Desenvolvimento 
da Região Nordeste (Sudene) foi extinta definitivamente no Governo Fernando 
Henrique Cardoso. O encerramento das atividades da Sudene representou o fim de 
um ciclo de políticas públicas voltadas para o combate às disparidades regionais no 
Brasil. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

De fato, A SUDENE foi criada durante o governo de JK e extinta durante o governo de FHC. 
Isso em dois contextos diferentes. Na época de sua concepção, havia a ideia de “crescer 50 
anos em 5”, uma máxima adotada pelo “Plano de Metas” de Juscelino, um programa 
nitidamente nacional-desenvolvimentista. Sob essa perspectiva, a SUDENE serviria para 
orientar o desenvolvimento e o crescimento da região nordeste que já naquela época, 
apresentava inúmeros problemas sociais. No início do século XXI, ainda na gestão de FHC, a 
SUDENE foi extinta, dando lugar a Agência do Desenvolvimento do Nordeste (ADENE). Até 
aí, a questão está correta, porém, há dois erros que devemos comentar. 

Primeiramente, a SUDENE não foi “extinta definitivamente”. Na verdade, o órgão foi recriado 
em 2007, na gestão de Lula. Portanto, foi uma extinção temporária e não definitiva. Em 
segundo lugar, não é verdade que a extinção da SUDENE marcou o “fim de um ciclo de 
políticas públicas voltadas para o combate às disparidades regionais no Brasil”. Afinal, 
conforme vimos no item anterior, foi justamente nas primeiras décadas do século XXI que o 
Estado brasileiro procurou implantar programas para sanar esses problemas. 

 

 Os focos dinâmicos da agricultura moderna no sertão nordestino estão diretamente 
associados à construção de perímetros públicos irrigados, tais como o de Nilo Coelho 
(PE), Curaçá (BA) e Tabuleiro de Russas (CE). 

Gabarito: Certo 
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Comentários: 

Agricultura irrigada no Nordeste é outra “figurinha carimbada”, um assunto que costuma cair 
muito no CACD. De fato, embora as condições pluviométricas não sejam favoráveis, o sertão 
do nordeste é um dos principais polos produtores de frutas do Brasil, inclusive, responsável 
por um grande volume de exportações. Até aí, questão tranquila. 

A maior dificuldade dessa questão é identificar os perímetros públicos irrigados que são 
citados (Nilo Coelho, Curaçá e Tabuleiro de Russas). De fato, são três exemplos de irrigações 
provenientes do Rio São Francisco.  A boa notícia é que não era necessário conhecer estes 
exemplos para acertar a questão. Nesse caso, a banca foi justa e não se preocupou com 
especificidades pequenas. 

 

Questão 24 

O agronegócio no Brasil é bastante dependente da comercialização de commodities em 
mercados internacionais. A respeito da balança comercial de produtos agropecuários entre 
Brasil e China, julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 

 A guerra comercial envolvendo China e Estados Unidos causou repercussões diretas 
no comércio bilateral de produtos agropecuários do Brasil com o país asiático. O 
efeito mais visível foi o aumento substancial da comercialização de grãos (soja) a 
partir de 2018. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Para essa questão, conhecimentos de Geografia não bastavam. O aluno precisava estar 
informado sobre atualidades. O que é importante entender aqui é que o Brasil foi um dos 
países que se aproveitou da guerra comercial entre Estados Unidos e China.  

Os Estados Unidos e o Brasil são, respectivamente, o primeiro e o segundo maior produtor de 
soja do mundo – de certa forma, portanto, são concorrentes em âmbito global. 

Como por conta da guerra comercial, os produtos norte-americanos passaram a serem 
taxados na China, os produtos brasileiros ficaram mais baratos. Por conta disso, a soja 
brasileira passou a ser a preferida de Pequim. 
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 O comércio bilateral entre Brasil e China envolvendo produtos agropecuários é 
bastante longevo. Não obstante o aumento dos volumes e dos valores exportados, o 
patamar de exportações brasileiras manteve-se estável no século 21 com variação 
entre 5% e 10% do total exportado para a China. Ou seja, as principais modificações 
ocorridas estão relacionadas mais diretamente à diversificação de produtos com 
destaque para o crescimento explosivo da exportação de soja em grão em detrimento 
do açúcar e do café. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

Ao contrário do afirmado na questão, as exportações do Brasil para a China não se mantiveram 
estáveis no século XXI. Na verdade, foi justamente o aumento desse fluxo que possibilitou o 
grande crescimento econômico que o Brasil encarou na primeira década do século, aquilo 
que os especialistas chamam de “efeito-China”. O que ocorreu, na verdade, foi um aumento 
expressivo das exportações do Brasil para o país asiático, tanto em percentuais quanto em 
valores absolutos. Foi nesse período, por exemplo, que a China ultrapassou os Estados Unidos 
como nosso maior parceiro comercial.  

Além disso, a questão erra ao afirmar que há uma diversificação de produtos nessa relação. 
Na verdade, apesar do aumento do fluxo, o Brasil ainda continua exportando commodities 
para a China, especialmente soja e minério de ferro. 

 

 A China exerce um papel importante no comércio internacional de alimentos no 
mundo e é o quarto país no ranking  de exportação. No entanto, as trocas comerciais 
de produtos agropecuários com o Brasil ainda não apresentam valores significativos. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Uma questão extremamente complicada e mal escrita que, na minha humilde opinião, deveria 
ser anulada. O gabarito está “correto”, porém, há alguns erros.   

Primeiramente, não está claro em qual “quarta posição” a China estaria. Levando em 
consideração dados do CIA Factbook, a China não é o quarto, mas sim o primeiro país no 
ranking de exportação global. Além disso, a China também é o país que o Brasil mais exporta, 
de acordo com dados do Observatório de Complexidade Econômica. Sendo assim, o país 
asiático está em primeiro lugar, tanto no volume de exportações global quanto no volume de 
exportações do Brasil.  

Além disso, a questão diz que as trocas comerciais de produtos agropecuários com o Brasil 
“ainda não apresentam valores significativos”. Isso contradiz a própria questão anterior que 
afirma que o Brasil passou a exportar mais soja para a China a partir de 2018 por conta da 
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guerra comercial. Na verdade, é bastante evidente para qualquer CACDista que há uma 
intensa troca comercial de produtos agropecuários entre os dois países.   

Surpreenda-me que esse gabarito esteja “correto”. Minha sugestão, na época, foi orientando 
os candidatos a entrarem com recurso. 

 

 O escândalo da Carne Fraca não foi suficiente para abalar a liderança e o 
protagonismo do setor na balança comercial de produtos agropecuários entre Brasil 
e China. Uma explicação direta do sucesso da exportação de carnes para o país 
asiático é o aumento contínuo da demanda por proteína animal, bem como o avanço 
recente do número de casos da peste suína em 2019. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

Mais uma questão de atualidades, desta vez, com uma pegadinha embutida. A questão tem 
algumas premissas corretas. Primeiramente, acerta ao dizer que o escândalo da Carne Fraca 
(uma operação da Polícia Federal em 2017 que investigou e puniu empresas do ramo que 
adulteravam a qualidade das carnes no país) não afetou significativamente as exportações do 
Brasil para a China.  

Em segundo lugar, acerta ao dizer que o aumento de casos da peste suína – outro item de 
atualidades – estimulou a compra de carnes brasileiras. De origem africana, a doença chegou 
à China em 2018 e dizimou grande parte do rebanho suíno do país.  Vale ressaltar que a carne 
de porco é a principal origem da proteína consumida no país asiático.  

No meio de tantos acertos, é difícil encontrar o erro que caracteriza a “pegadinha” da questão. 
O gabarito está errado simplesmente porque embora o Brasil seja um dos maiores produtores 
e exportadores de carne do mundo, o setor de carnes NÃO exerce a “liderança” e o 
“protagonismo” na balança comercial entre Brasil e China. As carnes estão longe de liderar as 
nossas exportações para a China que são, em grande parte, caracterizadas pelo enorme fluxo 
de soja e minério de ferro.  

 

Questão 25 

O avanço da divisão técnica e territorial do trabalho e as transformações decorrentes das 
novas formas de comunicação ampliaram a organização em redes – de produção e 
distribuição, de prestação de serviços, de gestão política e econômica – cujos nós são 
constituídos pelas cidades. 

Nesse contexto, a rede urbana brasileira definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a partir do estudo Regiões de Influência das Cidades – REGIC (2007), destaca 
a concepção da complexidade das relações e interações espaciais entre as cidades brasileiras 
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em suas diferentes tipologias e redes de influência entre centros urbanos, em alguns contextos 
de proximidade ou até mesmo de distância. 

IBGE. REGIC. Rio de Janeiro, 2008, p. 9, com adaptações. 

 
Rede Urbana do Brasil, 2007 

 

 IBGE. REGIC. Rio de Janeiro, 2008, p. 12. 

A esse respeito, com base nas informações do texto e considerando a imagem da rede urbana 
brasileira apresentada, julgue (C ou E )os itens a seguir. 

 

 São Paulo e Rio de Janeiro, maiores centros urbanos e principais centros financeiros 
e empresariais do Brasil e da América do Sul, são denominados metrópoles 
internacionais ou cidades mundiais pela respectiva influência sobre a vasta extensão 
do território brasileiro e sul-americano. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 
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Embora seja antigo, esse estudo do IBGE já caiu em várias provas do CACD, inclusive em 
questões discursivas. De acordo com o REGIC, São Paulo é uma “grande metrópole nacional” 
e Rio de Janeiro e Brasília são “metrópoles nacionais”. Isso significa que, dentro da 
hierarquização típica da rede de cidades, possuem influência em todo o território nacional. 
Até aí, tudo bem. 

O erro da questão está em dizer que São Paulo e Rio de Janeiro está no mesmo patamar de 
“metrópoles internacionais” ou “cidades mundiais”. Embora sejam relevantes em âmbito 
nacional, estas duas metrópoles não se projetam a nível global do mesmo modo que, por 
exemplo, Londres, Nova York ou Tókio – ainda que alguns estudos incluam São Paulo nessa 
categoria.   

Mesmo que o REGIC considerasse São Paulo como uma cidade global, a questão estaria 
errada pelo fato de afirmar que uma “cidade mundial” possui influência sobre os territórios 
brasileiro e latino-americano, dando uma ideia de restrição que não se aplica à realidade. Na 
verdade, cidades mundiais, conforme o próprio nome sugere, exercem influência em todo o 
âmbito global (pelo menos onde o meio técnico-científico-informacional faz-se presente) e 
não somente em uma região específica. 

 

 As cidades são economias abertas em que as estruturas produtivas têm ampla 
mobilidade e capacidade de transformação. A rede urbana brasileira apresenta um 
conjunto expressivo de cidades de porte médio, que desempenham papéis 
importantes na dinâmica atual do território brasileiro. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Mais uma questão fazendo jus a tradição do CACD de cobrar a importância das cidades 
médias na rede urbana brasileira. De fato, a rede urbana brasileira possui um grande número 
de cidades médias que, de acordo com o Censo de 2010, estão crescendo acima da média 
nacional – uma tendência que deverá se confirmar no Censo de 2020. Isso está vinculado aos 
fenômenos de desmetropolização, desconcentração industrial e também a reversão dos 
fluxos migratórios – como, por exemplo, a ruralização e a migração de retorno. 

 

 Brasília, pela própria função de capital da República, detém papel importante na 
gestão federal e na articulação entre as regiões brasileiras, sendo considerada uma 
metrópole de influência nacional. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 
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Perfeito. Ainda que metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro sejam economicamente mais 
expressivas do ponto de vista financeiro, Brasília é uma metrópole nacional justamente porque 
é o maior centro de decisão política, territorial, orçamentária e legislativa do Brasil. 

As decisões que dali partem possuem capacidade de influenciar todo o território nacional, daí 
o título “metrópole nacional”. Apesar de a questão estar correta, devemos ter em mente que 
do ponto de vista da rede urbana global, Brasília não possui o mesmo peso de São Paulo, 
Buenos Aires ou Santiago. 

 

 A ocupação rarefeita da Amazônia brasileira apresenta urbanização limitada a duas 
grandes cidades médias, Belém e Manaus, e uma rede dispersa de pequenas cidades 
de influência apenas local. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

Essa questão é uma sequência de afirmações quase corretas. De fato, a Amazônia brasileira 
possui ocupação rarefeita, sendo de modo geral pouco povoada e populosa. Também é 
verdade que Manaus e Belém são, de longe, as duas maiores cidades do bioma. Inclusive, 
para termos uma ideia da importância delas, de acordo com o REGIC, toda a rede urbana da 
Região Norte (com exceção de parte do Tocantins) é influenciada por estas duas metrópoles. 
Também é verdade que há uma rede dispersa de pequenas cidades de influência local – ainda 
que essa seja uma situação que ocorre no Brasil todo. 

O erro da questão, bastante sutil, está em afirmar que a urbanização da Amazônia está 
“limitada” a Manaus e Belém. Dentro dos próprios estados de Amazonas e Pará, a urbanização 
também ocorre em centros regionais como, por exemplo, Parintins e Santarém. Dentro da 
própria Amazônia, há outras capitais estaduais como Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista, entre 
outras. É um erro, portanto, dizer que a urbanização da região norte é “limitada” a Belém e 
Manaus. 

 

Questão 26 

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil apresenta, no ano de 
2019, uma população total de aproximadamente 210 milhões de habitantes. Esse número 
expressivo revela questões importantes a respeito da distribuição da população pelo território 
nacional, bem como das implicações para a configuração intraurbana das cidades brasileiras, 
já que cerca de 84% da população vive em espaços urbanos. 

Com base nessa informação, julgue (C ou E) os itens a seguir. 
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 As questões relacionadas à mobilidade urbana têm afetado, de forma negativa, a 
gestão e a capacidade competitiva das metrópoles brasileiras. A distância 
significativa entre bairros residenciais e as áreas centrais, concentradoras da oferta 
de postos de trabalho, tem gerado perdas de tempo e de recursos que afetam grande 
parte da população nessas metrópoles. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Questão fácil, tranquila, sem pegadinhas. De fato, deficiências na mobilidade urbana – que 
intensificam as migrações pendulares – são problemas graves das grandes cidades. Não há 
nenhum mistério em dizer que as áreas centrais concentram a oferta de postos de trabalho e 
que moradores das periferias afetados pelas formas de segregação residencial sofrem mais 
com transporte e locomoção. 

 

 O fator metropolitano ganha expressão na política pública brasileira na década de 
1970, com a criação das primeiras regiões metropolitanas no ano de 1973. A partir 
da Constituição Federal de 1988, a criação das regiões metropolitanas passou do 
âmbito federal para a competência dos estados. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

De fato, foi a partir de 1973 que as primeiras metrópoles foram criadas pelo Governo Federal. 
Dentre elas, São Paulo e Rio de Janeiro, as duas mais importantes do país. Conforme vimos 
nas aulas, a partir da Constituição de 1988, a criação de metrópoles passou a ser competência 
dos estados da federação. Por isso, a partir desse período, houve uma “explosão” desse 
fenômeno – inclusive, nos últimos anos, várias RMs foram criadas como, por exemplo, as de 
Ribeirão Preto (SP) e Sobral (CE). 

Essa questão é importante para entendermos que a metrópole é uma unidade jurídica, algo 
normativo, diferentemente de uma área urbana concretamente perceptível no espaço 
geográfico. No geral, o critério para estabelecimento de uma metrópole é a dependência que 
os municípios-satélite têm de um município central, tanto no âmbito econômico-social quanto 
no aspecto territorial-ambiental. 

 

 Metrópole pode ser definida conceitualmente como espaços urbanos complexos e de 
grande extensão territorial e demográfica, acima de um milhão de habitantes e com 
diversos municípios de diferentes tipologias, tamanhos e níveis de integração, o que 
define o caráter metropolitano dessas aglomerações. 

Gabarito: Certo 
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Comentários: 

Ainda que não seja consenso entre os geógrafos que uma metrópole deva, necessariamente, 
possuir mais de um milhão de habitantes, a assertiva está correta. Mesmo que o limite 
populacional não fosse uma exigência, dada a sua própria essência, a verdade é que muito 
dificilmente uma metrópole teria menos que um milhão de habitantes.  

De fato, conforme aponta a questão, metrópoles possuem grande extensão territorial e 
demográfica, abrangendo diversos municípios diversos e dependentes entre si.  

 As metrópoles brasileiras, em geral, têm apresentado um quadro de esvaziamento 
demográfico e desconcentração produtiva, perdendo população para novos centros 
dinâmicos: as cidades médias, que têm crescido em ritmo acelerado, recebendo 
infraestruturas produtivas e fluxos migratórios provenientes das regiões 
metropolitanas. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

Cuidado com essa questão, há uma pegadinha clássica das provas de Geografia: a confusão 
entre desmetropolização e esvaziamento demográfico no Brasil. É verdade que as cidades 
médias estão crescendo em ritmo superior às grandes cidades – inclusive, as metrópoles de 
médio porte estão crescendo mais do que as metrópoles tradicionais.  

Apesar disso, não podemos afirmar que estas metrópoles tradicionais estão perdendo 
população. O esvaziamento demográfico simplesmente não existe no Brasil. O que está 
acontecendo é que centros tradicionais como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, estão 
tendo saldo migratório negativo, porém, ainda estão crescendo demograficamente de forma 
orgânica, vegetativa.  

É verdade que cada cidade brasileira está em uma fase diferente de transição demográfica, 
mas isso não vem ao caso. O fato é que apesar das metrópoles tradicionais apresentarem 
atualmente mais pessoas saindo do que entrando nelas (desmetropolização e saldo 
migratório negativo), suas populações continuam crescendo (não há esvaziamento 
demográfico) e aí está o erro da questão. 

 

Questão 27 

O terreno em que vivemos sempre nos moldou. Ele moldou as guerras, o poder, a política e 
o desenvolvimento social dos povos que habitam hoje todas as partes da Terra. A tecnologia 
talvez pareça superar as distâncias entre nós no espaço mental e físico, mas é fácil esquecer 
que o terreno em que vivemos, trabalhamos e criamos nossos filhos é importantíssimo, e que 
as escolhas dos que dirigem os sete bilhões de habitantes deste planeta serão sempre 
moldadas, em alguma medida, por rios, montanhas, desertos, lagos e mares que nos 
restringem – e sempre o fizeram. 

https://bit.ly/pacote-cacd


QUESTÕES COMENTADAS - CACD 2019 | Primeira Fase               

Prepare-se para o CACD com quem mais aprova no país: https://bit.ly/pacote-cacd 
60 

[...] Em termos gerais, a geopolítica examina as maneiras pelas quais os assuntos internacionais 
podem ser compreendidos por meio de fatores geográficos; não somente a paisagem física – 
as barreiras naturais ou conexões de redes fluviais, por exemplo –, mas também clima, dados 
demográficos, regiões culturais e acesso a recursos naturais. Fatores como esses podem ter 
um importante impacto sobre aspectos diferenciados de nossa civilização, de estratégia 
política e militar a desenvolvimento social humano, incluindo língua, comércio e religião. 

As realidades físicas que sustentam a política nacional e internacional são desconsideradas, 
com demasiada frequência, tanto quando se escreve a respeito de história quanto na 
cobertura contemporânea da mídia acerca dos assuntos mundiais. A geografia é claramente 
uma parte do “por quê”, bem como de “o quê”. Ela pode não ser o fator determinante, mas, 
com certeza, é o mais subestimado. 

MARSHALL, Tim. Prisioneiros da Geografia:  10 mapas que explicam tudo o que você 
precisa saber sobre política global. Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 2018, p. 12-13, com 

adaptações. 

Com base nas relações entre a geografia e a política, julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 

 A atual fronteira sinoindiana é exemplo da falta de predominância de elementos 
naturais que dificultam o avanço de grandes colunas militares pelo território, tendo 
em conta que a rede hidrográfica que separa os dois países tem como sentido 
predominante o noroeste-sudeste. No entanto, o peso demográfico, aliado ao 
poderio nuclear desenvolvido por ambos os países a partir da segunda metade do 
século passado, desestimulou conflitos armados de grande escala entre a China e a 
Índia ao longo dos séculos 20 e 21, apesar de disputas fronteiriças recorrentes no sul 
e sudeste da Ásia. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

Por ser uma questão bastante específica sobre as fronteiras da China e da Índia – algo que não 
costuma(va) cair no CACD – a banca “pegou leve” na resposta. O enunciado é complicado, 
mas para respondê-la bastava saber que entre os dois países existe a Cordilheira do Himalaia 
e que ambos disputam a região da Caxemira junto com o Paquistão. Vejamos: 

Em primeiro lugar, ao contrário do afirmado, a fronteira sinoindiana NÃO é “exemplo da falta 
de predominância de elementos naturais que dificultam o avanço de grandes colunas militares 
pelo território”. Não existe essa “falta de predominância” porque a fronteira sinoindiana, em 
sua maior parte, acompanha a Cordilheira do Himalaia com certa regularidade. Ou seja, neste 
caso, o elemento natural exerce um papel bastante relevante: em ambos os países, a 
irregularidade topográfica do Himalaia impede que a região seja densamente povoada e 
militarizada.  

Em segundo lugar, embora atualmente China e Índia se esforcem para estabelecer 
cooperações geopolíticas – a exemplo dos BRICS, do BASIC e do G20 – durante muito tempo, 

https://bit.ly/pacote-cacd


QUESTÕES COMENTADAS - CACD 2019 | Primeira Fase               

Prepare-se para o CACD com quem mais aprova no país: https://bit.ly/pacote-cacd 
61 

a relação entre os dois países não foi nada fácil, principalmente por conta das disputas nas 
regiões da Caxemira e do Tibete do Sul. Por isso, é errado dizer que o peso demográfico 
“desestimulou conflitos armados de grande escala entre a China e a Índia ao longo dos séculos 
20 e 21”. Por muito tempo, a exemplo da Guerra Sino-Indiana, ambos os países têm se 
enfrentado militarmente nas regiões fronteiriças. 

 

 A Rússia, o maior país do mundo, é aproximadamente duas vezes maior que os 
Estados Unidos da América (EUA) ou a China e cinco vezes maior que a Índia. 
Estendendo-se por cerca de 170° de longitude, possui ampla fronteira terrestre com 
países europeus e asiáticos, bem como fronteiras marítimas com o Japão e os EUA. A 
profundidade territorial russa, que dificultaria ataques de potências marítimas, aliada 
à existência de recursos naturais e energéticos e de um relevo predominantemente 
plano, inspiraram Harlford Mackinder a formular a teoria da Área Pivô. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Embora os dados territoriais da Rússia estejam corretos, não é isso que explica o gabarito 
“correto” da questão (números muito raramente são cobrados na prova de Geografia do 
CACD). O “pulo do gato” é saber é a teoria de Mackinder, o geopolítico britânico que 
valorizava o poder terrestre da Rússia.  

Ao contrário do norte-americano Mahan que valorizava o poder naval (citado na questão 
abaixo), o britânico Mackinder valorizava o poder terrestre. Para este, quem tivesse o domínio 
da maior parte das terras do globo, teria o domínio do mundo todo. Como a maior parte 
dessas terras está na Rússia, Mackinder estabeleceu o que ficou conhecido como “heartland” 
(coração da terra) ou “área-pivô” que abrangia justamente partes do território da Rússia e do 
Leste Europeu. A área geopolítica mais importante do planeta, portanto.  

Por isso, quando a questão afirma que a “profundidade territorial russa dificulta ataques de 
potências marítimas” e que esse é um território rico em “recursos naturais e energéticos” está 
concordando com as teorias de Mackinder. Por essa perspectiva, além de rico em recursos, o 
heartland russo seria seguro devido à inacessibilidade. 

 

 Os EUA consolidaram a respectiva massa territorial ao longo do século 19 e 
desenvolveram, durante o século seguinte, um poderio naval bioceânico, apoiado em 
bases navais e militares em ilhas do Atlântico e do Pacífico. O desenvolvimento de 
uma “marinha de águas azuis” estadunidense, inspirada pela teoria do poder 
marítimo de Mahan, teve como meta impedir eventuais invasões, sobretudo pela 
costa do Pacífico, região relativamente carente de barreiras físicas de porte, que 
pudessem servir de obstáculo natural ao acesso às áreas produtoras de alimentos do 
meio-oeste e aos grandes centros urbanos-industriais do leste. 

https://bit.ly/pacote-cacd


QUESTÕES COMENTADAS - CACD 2019 | Primeira Fase               

Prepare-se para o CACD com quem mais aprova no país: https://bit.ly/pacote-cacd 
62 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

Ao contrário de Mackinder, Mahan priorizava o poder naval afirmando que o país que 
possuísse o controle dos oceanos, também possuiria o controle do poder do global – a 
exemplo do que tivera sido o Reino Unido. Com essa ideia em mente, Mahan conseguiu 
prever o crescimento econômico e político dos Estados Unidos; afinal, por essa perspectiva, 
um país banhado por dois grandes oceanos e com poucos vizinhos naturais teria grandes 
condições de dar certo. De fato, com base nas ideias desse teórico, os Estados Unidos 
investiram significativamente em marinha, tanto no Pacífico quanto no Atlântico, inclusive, no 
próprio Canal do Panamá que possibilitaria a integração dessa grande frota. Até aí, tudo bem. 

O erro da questão está em dizer que a costa do Pacífico é “relativamente carente de barreiras 
físicas de porte”. Na verdade, essa região é conhecida por abrigar as Montanhas Rochosas, 
uma grande cadeia que se estende por Estados Unidos e Canadá. Assim como no caso da 
Cordilheira dos Andes na América do Sul, as Rochosas configuram-se como um grande 
obstáculo à invasão militar. Ou seja, é errado dizer que a costa do Pacífico é “carente de 
barreiras físicas”. 

 

 As fronteiras modernas da China, com base em uma coerência geográfica – relevo e 
hidrografia –, garantem ao país pressupostos defensivos e comerciais eficazes. A 
Iniciativa Belt and Road, por sua vez, é uma estratégia para estabelecer fluxos de 
abastecimento energético inter e intracontinentais eficientes, com o objetivo de 
contornar os entraves físicos (estreitos, ilhas, entre outros) à navegação marítima 
chinesa, uma vez que a política de defesa do país privilegia o poderio territorial em 
detrimento de investimentos para o desenvolvimento de uma força naval capaz de 
atuar em águas internacionais. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

Embora não sejam claros os critérios que a banca utilizou para definir o que seria “coerência 
geográfica”, a questão tem alguns erros nítidos. Primeiramente, a Iniciativa Belt and Road – ou 
seja, a reativação da Rota da Seda – não possui somente “objetivos energéticos”, conforme 
afirmado. Na verdade, é um misto entre objetivos energéticos, econômicos, geopolíticos, de 
infraestrutura, etc. Trata-se de um projeto de desenvolvimento em âmbito geral, com o 
propósito de projetar a China como potência mundial, integrando-a fisicamente aos demais 
países da Europa, África e Ásia.  

Além disso, ao contrário do afirmado, os investimentos chineses não privilegiam somente o 
poderio territorial. A verdade é que o país também investe fortemente no poderio marítimo. 
Inclusive, a expansão marítima chinesa tem causado inúmeros problemas geopolíticos com os 
países do ASEAN, sobretudo no que diz respeito à construção de ilhas artificiais no Mar do Sul 
da China. Ao contrário do que a questão dá a entender, a China está cada vez mais atuante 
em águas internacionais. 
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Questão 28 

A radical transformação ocorrida no padrão demográfico constitui uma das mais importantes 
modificações estruturais verificadas na sociedade brasileira, com reduções na taxa de 
crescimento populacional e alterações na estrutura etária, o que implicou no crescimento mais 
lento do número de crianças e adolescentes, paralelamente ao aumento da população em 
idade ativa e da população idosa. 

SIMÕES, Celso Cardoso da Silva. Relações entre as alterações históricas na dinâmica demográfica brasileira 
e os impactos decorrentes do processo de envelhecimento da população. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. 

Considerando o texto apresentado, com relação à estrutura e à dinâmica da população 
brasileira, julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 

 A fase atual de transição demográfica, também chamada de novo padrão 
demográfico brasileiro, é o resultado de intensas mudanças na dinâmica populacional 
– sobretudo no padrão reprodutivo da mulher brasileira, mais especificamente nos 
baixos níveis de fecundidade, o que deve ser visto como um fenômeno que ultrapassa 
o campo de interesse apenas demográfico e tem impactos econômicos e nas políticas 
públicas. Nesse sentido, nas últimas décadas, o que vem sendo observado é um 
gradual decréscimo da taxa de crescimento da população brasileira. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Uma questão aparentemente difícil, mas tranquila para quem estudou Geografia da 
População. Desde a década de 1960, o Brasil se encontra na terceira fase de transição 
demográfica, caracterizada pelo aumento da expectativa de vida, pela diminuição das taxas 
de fecundidade e natalidade e principalmente, pela diminuição do ritmo de crescimento 
populacional. De acordo com projeções da ONU, espera-se que o Brasil ingresse na quarta 
fase ainda no século XXI. Isso significa que o Brasil deverá estabilizar sua população, aumentar 
ainda mais a expectativa de vida e diminuir ainda mais as taxas de natalidade e fecundidade. 
Diante desta mudança, os idosos serão a maioria da população, o que deverá demandar 
políticas públicas específicas para a população desta idade. 

 

 As grandes transformações no padrão demográfico brasileiro começaram a ocorrer a 
partir da década de 1920, quando se nota um acelerado declínio dos níveis gerais de 
mortalidade, não acompanhado por um concomitante declínio da natalidade. Cabe 
mencionar, entre as causas que levaram à rápida redução da mortalidade, o impulso 
dado ao sistema de saúde pública, à previdência social, à infraestrutura urbana e à 
regulamentação do trabalho nas principais regiões do País a partir daquela década, 
bem como os avanços da indústria farmoquímica. 
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Gabarito: Errado 

Comentários: 

Aparentemente, a questão está certa, porém, há uma pegadinha muito maldosa aqui. As 
mudanças elencadas na assertiva começaram a ocorrer a partir da década de 1930 e não da 
década de 1920. Em decorrência da Crise de 1929 e da mudança de poder no Brasil da 
República Velha para a Era Vargas, houve desemprego no campo e incentivos à 
industrialização e urbanização do país, iniciando um longo período de êxodo rural que duraria 
até o final do século XX.  

Foi na década de 1930 que o Brasil ingressou na segunda fase de transição demográfica, 
caracterizada exatamente pelos aspectos elencados na questão: o declínio das taxas de 
mortalidade sem necessariamente acompanhar a queda das taxas de natalidade (isso 
aconteceria somente na terceira fase). 

Os avanços elencados na questão – trabalhistas, farmacêuticos, etc – de fato ocorreram, 
porém, não tendo a década de 1920 como base. 

 

 Ao final dos anos de 1960, e principalmente durante a década de 1970, as 
transformações em curso na sociedade brasileira levaram a importantes alterações no 
comportamento reprodutivo. Entre essas transformações na sociedade, destacam-se: 
os fortes deslocamentos migratórios do campo para a cidade, levando à 
intensificação e à diversificação da urbanização; os avanços do processo de 
assalariamento da economia, com o engajamento crescente da mulher no mercado 
de trabalho urbano; e a disseminação de um modelo econômico voltado para o 
consumo de bens duráveis, em íntima associação com a generalização das relações 
de mercado e a elevação dos custos de reprodução familiar e social. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Um assunto que estudamos exaustivamente nas nossas aulas e que está plenamente correto. 
A partir da década de 1960, o Brasil se tornou mais urbano do que rural, fazendo com que o 
país ingressasse na terceira fase de transição demográfica. 

Essas transformações incluíram a intensificação dos fluxos migratórios, o assalariamento da 
economia, a inserção da mulher no mercado de trabalho e os demais aspectos corretamente 
elencados na questão. 
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 Até o final da década de 1970, a estrutura etária da população brasileira era 
sobretudo jovem. A tendência de estreitamento da base da pirâmide etária nas 
próximas décadas sugere que a participação do grupo de crianças e adolescentes de 
0 a 14 anos de idade, que se manteve estável no total da população entre 1940 e 
1970, iniciou, a partir de então, um processo de declínio. Tal queda se contrapõe ao 
incremento observado, não só nos grupos de idades adultas, mas também no grupo 
de idosos de 60 anos de idade ou mais, cujas participações vêm crescendo, no 
transcorrer dos últimos anos, apenas em termos absolutos. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

Essa questão é aparentemente complicada, mas é só ler com calma que conseguimos 
respondê-la. Para quem estudou Geografia da População, fica fácil visualizar mentalmente as 
mudanças nos formatos de pirâmide etária descritos. A diminuição dos jovens na população 
é verdadeira e teve como causa dois fatores principais: o “estreitamento da pirâmide” 
mencionado na questão – ou seja, diminuição da taxa de natalidade – e, além disso, o aumento 
da expectativa de vida, o que manteve os idosos vivos por mais tempo.  Portanto, é correto 
dizer que a participação do grupo de 60 anos de idade ou mais tem aumentado. Até aí tudo 
bem. 

O erro da questão está na afirmativa de que a população de 0 a 14 anos de idade se manteve 
estável entre 1940 e 1970. Ora, se a população brasileira cresceu nesse período 
(primeiramente de forma expressiva entre 1930 e 1960 e, posteriormente, em ritmo menos 
elevado), isso significa que a quantidade de jovens e crianças também cresceu, pelo menos 
em número absoluto. Isso porque nem toda a população chega à velhice, mas todos foram 
crianças um dia. Uma questão quase correta, porém, com esse detalhe que “estraga” o resto.  

 

DIREITO E DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 
Professor André Amato @alvamato e Professor Antônio Daud @professordaud 

Questão 29 

Considerando as competências dos Poderes de Estado e a estrutura da Administração Pública, 
julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 

 Na esfera de competência do Congresso Nacional, insere-se aprovar previamente a 
decretação, pelo chefe do Executivo, de intervenção federal em qualquer unidade da 
Federação. 

Gabarito: Errado 
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Comentários: 

O item peca ao afirmar que a aprovação deve ser prévia. Isto porque o Congresso detém 
competência para aprovar a intervenção federal posteriormente à sua decretação:  

CF, art. 36, § 1º - O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o 
prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, 
será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia 
Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro horas. 

(..) 

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: (..) 

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de 
sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas. 

Por fim, vale destacar que a necessidade de prévia aprovação é característica do estado de 
sítio (e não da intervenção federal). 

 

 A Constituição estabelece a exigência de regime jurídico único para os servidores da 
administração direta, autárquica e fundacional, tanto na esfera da União quanto na 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

Gabarito: Certo 

Comentários:  

A ASSERTIVA ESTÁ CORRETA. Resposta no texto legal, vejamos: 

REGIME JURÍDICO ÚNICO trata-se do conjunto de princípios e regras referentes a direitos e 
devereis e demais normas de conduta que regem a relação jurídico funcional entre servidor e 
Poder Público. É a determinação constitucional de aplicar a relação empregatícia estatutária 
entre aquele que ocupa cargo público e o ente administrativo que está vinculado.  

A ADI 2135 declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998 
que permitia a coexistência de dois regimes jurídicos entre servidores: o estatutário e o 
celetista. 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito 
de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores 
da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. 

Ainda sem ter seu julgamento concluído referida ADI questiona se houve violação da regra 
constitucional que exige aprovação em dois turnos por 3/5 dos votos dos parlamentares na 
Câmara e no Senado Federal para alterar a Constituição. O texto está suspenso por liminar 
deferida pelo STF desde agosto de 2007, tendo a Ministra relatora votado pela 
inconstitucionalidade da redação dada ao caput do artigo 39 da Constituição Federal 
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pela EC 19/1998, confirmando o efeito ex-nunc (dali para adiante) da cautelar deferida 
pelo STF em 2007. 

 

 A regra da responsabilidade civil objetiva do Estado aplica-se aos órgãos da 
administração direta e às pessoas de direito público que prestam serviços públicos, 
mas não a pessoas jurídicas de direito privado. 

Gabarito: Errado 

Comentários:  

Mais um item versando sobre o texto constitucional, desta vez exigindo o alcance da 
responsabilidade civil objetiva prevista no art. 37, §6º, da CF, adiante sistematizado: 

 

Assim, o item peca ao afirmar que pessoas de direito privado não seriam alcançadas pela 
responsabilidade objetiva. Isto porque, caso elas se dediquem à prestação de serviços 
públicos, fatalmente passariam a responder objetivamente pelos danos que seus agentes 
causarem a terceiros, agindo nessa condição. 

Consequência lógica do Estado de Direito é o corolário da submissão do Poder Público ao 
Direito, impondo a responsabilidade pública a consequência por seus atos danosos a 
terceiros. Este conceito foi construído no tempo passando desde a irresponsabilidade do 
Estado, passando pela subjetiva até se consolidar na responsabilidade objetiva.  
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A responsabilidade do Estado é fundamentada no dever de reparar danos causados por atos 
ilícitos, e no caso de danos causados por ações lícitas é garantir uma equânime repartição dos 
ônus provenientes de atos ou efeitos lesivos evitando que alguns poucos suportem os 
prejuízos advindos de atividades desempenhadas no interesse comum. (MELLO, 2011, 
p.1015). 

Para tanto, considera-se os sujeitos que podem comprometer o Estado são aqueles 
agentes que podem agir em seu nome em função de sua relação orgânica com o Estado, 
sendo considerado uma unidade, pois a relação orgânica entre o Estado e o agente não é uma 
relação externa, porém interna, procedida na intimidade da pessoa estatal. Neste sentido 
considera-se agentes públicos todas aquelas pessoas que tomam decisões ou realizam 
atividades de mister público próprias do Estado, como pertinentes a si mesmas (MELLO, 2011, 
p.1016).. 

Desta forma para a responsabilidade do Estado incluem-se subsidiariamente as demais 
pessoas jurídicas de Direito Público auxiliares do Estado, bem como quaisquer outras, inclusive 
de Direito Privado, que, inobstante alheias à sua estrutura orgânica central, desempenham 
cometimentos estatais sob concessão ou delegação explícitas ou implícitas quando do 
desempenho do serviço público propriamente dito. (...)  

Indicando que acarreta responsabilidade do Estado não só os 
danos produzidos no próprio exercício da atividade pública 
do agente, mas também aqueles que só puderam ser 
produzidos graças ao fato de o agente prevalecer-se da 
condição de agente público (MELLO, 2011, p. 1017)  

 

 Ao Supremo Tribunal Federal compete processar e julgar, originariamente, os chefes 
de missão diplomática de caráter permanente, tanto nas infrações penais comuns 
quanto nos crimes de responsabilidade. 

Gabarito: Certo 

Comentários:  

Assunto frequente em provas! A competência do Supremo é tratada no art. 102 da CF, in 
verbis: 

CF, art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda 
da Constituição, cabendo-lhe:  

I - processar e julgar, originariamente: (..) 

c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os 
Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais 
Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão 
diplomática de caráter permanente. 
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Nota-se que o STF já entendeu que a perda da condição faz cessar a prerrogativa de foro 
existente. Conforme se pode interpretar da decisão do Rel. Min Gilmar Mendes nas ADI 3.289 
e ADI 3.290 (j. 5-5-2005, DJ de 24-2-2006). Trata-se da discussão sobre imunidades e 
prerrogativas de foro, no caso estas devem ser entendidas como sistemas singulares 
criados com o objetivo de garantir independência para atuação nos cargos importantes 
da República, é dizer age como reforço à independência das funções de Poder na República 
adotada por razões de política constitucional, por meio de situações em que se justifica a 
existência de diferenciação de tratamento entre agentes políticos em virtude do 
interesse público evidente, coadunando-se com a sociedade hipercomplexa e pluralista 
atual. 

Diplomata. Prerrogativa de foro. Infrações penais comuns. Tratamento 
normativo do tema no constitucionalismo brasileiro. Perda da condição de 
chefe de missão diplomática de caráter permanente. Remoção ex officio para 
a Secretaria de Estado em Brasília. Cessação imediata da prerrogativa ratione 
muneris. Insubsistência da competência penal originária do STF. Remessa dos 
autos ao magistrado de primeiro grau. [AP 570, rel. min. Celso de Mello, j. 24-
10-2013, dec. monocrática, DJE de 29-10-2013.] 

 

Questão 30 

No que tange à relação do Brasil com as organizações internacionais, bem como aos 
procedimentos de negociação e internalização de convenções e tratados internacionais, 
julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 

 O Brasil, assim como os demais membros da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), está comprometido em submeter, dentro do prazo de um ano (ou em até 18 
meses, em razão de circunstâncias excepcionais), ao Congresso Nacional brasileiro as 
Convenções da OIT a partir do encerramento da sessão da conferência geral 
internacional do trabalho na qual determinada convenção foi negociada, 
independentemente de o Poder Executivo ter-se posicionado contra nas discussões 
internacionais. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

A questão em tela é uma questão clássica de Direito Internacional Público, aborda em suas 
assertivas de forma direta e indireta os itens 23, 25, 27, 28 e 33. Há ainda uma ligação 
subsidiária com o item 6 do Edital, demonstrando mais uma vez a interdisciplinaridade entre 
o Direito Internacional e o Direito Interno Exigido. O nível apesentado não é difícil, entretanto 
houve exigência de Tratados pouco conhecidos. Outro ponto de destaque é a questão de 
hierarquia dos tratados internacionais no Ordenamento brasileiro.  
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A ASSERTIVA ESTÁ CORRETA. Conforme o Art. 19.5.b. da Constituição da Organização 
Internacional do Trabalho. Trata-se de questão que analisa a literalidade do texto normativo, 
adequado à realidade jurídica-social do Brasil. 

Art. 19.5.b. Tratando-se de uma convenção: cada um dos Estados-Membros 
compromete-se a submeter, dentro do prazo deum ano, a partir do encerramento 
da sessão da Conferência (ou, quando, em razão de circunstâncias excepcionais, tal 
não for possível, logo que o seja, sem nunca exceder o prazo de 18 meses após o 
referido encerramento), a convenção à autoridade ou autoridades em cuja 
competência entre a matéria, a fim de que estas a transformem em lei ou tomem 
medidas de outra natureza 

Entende-se o Direito Internacional do Trabalho como um subsistema normativo relacionado 
a direitos e deveres de empregados, empregadores, sindicatos e governos na 
regulamentação do trabalho. de forma a coordenar os princípios internacionais de direito 
do trabalho através da emissão de convenções, que codificam as leis trabalhistas em 
todas as matérias. 

A assertiva diz respeito do cumprimento das convenções fundamentais, indicando sua 
obrigatoriedade derivada simplesmente da adesão à Organização. 

 

 De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, é de competência privativa do 
presidente da República assinar tratados e convenções internacionais, sendo 
possível, nesse momento, o oferecimento de reservas ao conteúdo do tratado quando 
por ele previsto. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

A assertiva está correta, entretanto inicialmente a banca apresentou o item como errado, 
o gabarito foi alterado. 

Novamente a questão deixa claro o seu grau de interdisciplinaridade entre o Direito 
Internacional e o Direito Interno, portanto, faz-se necessário recorrer a normativas de ambos 
os sistemas.  

Segundo a banca pela “dogmática internacionalista, há uma demarcada diferença entre 
“assinatura” e “ratificação”, devendo a primeira ser compreendida como um aceite precário e 
a segunda, como um aceite definitivo no âmbito da normativa internacional. Nessa primeira 
fase de negociação, a adoção do texto e a assinatura de tratados internacionais, de acordo com 
o art. 84, VIII, da Constituição Federal brasileira, é de competência privativa do presidente da 
República celebrá-los, compreendendo o ato como um aceite precário diante da Convenção 
de Viena sobre direito dos tratados de 1969 e, portanto, passível de estabelecimento de 
reservas ao seu conteúdo”. 
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Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:  VIII - celebrar tratados, 
convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional; 

O exame da vigente CF permite constatar que a execução dos tratados internacionais e a 
sua incorporação à ordem jurídica interna decorrem, no sistema adotado pelo Brasil, de um 
ato subjetivamente complexo, resultante da conjugação de duas vontades homogêneas: a 
do Congresso Nacional, que resolve, definitivamente, mediante decreto legislativo, sobre 
tratados, acordos ou atos internacionais (CF, art. 49, I) e a do presidente da República, que, 
além de poder celebrar esses atos de direito internacional (CF, art. 84, VIII), também dispõe 
– enquanto chefe de Estado que é – da competência para promulgá-los mediante decreto. 
O iter procedimental de incorporação dos tratados internacionais – superadas as fases 
prévias da celebração da convenção internacional, de sua aprovação congressional e da 
ratificação pelo chefe de Estado – conclui-se com a expedição, pelo presidente da 
República, de decreto, de cuja edição derivam três efeitos básicos que lhe são inerentes: (a) 
a promulgação do tratado internacional; (b) a publicação oficial de seu texto; e (c) a 
executoriedade do ato internacional, que passa, então, e somente então, a vincular e a 
obrigar no plano do direito positivo interno. Precedentes. [ADI 1.480 MC, rel. min. Celso de 
Mello, j. 4-9-1997, P, DJ de 18-5-2001.]  

O  Art. 84 da CFRB, VIII, fala em celebração de tratados, convenções e atos internacionais. 
Desta forma, podemos dizer que o artigo não menciona o tipo de assinatura, é dizer, não 
se sabe se é relativo a Tratados de Procedimento Longo, ou Tratados de Procedimento 
Curto. 

Conforme demonstramos na apostila de Direito dos Tratados, temos em 
relação à CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO PROCEDIMENTO DE CONCLUSÃO, os tratados 
podem apresentar forma solene, ou forma breve.  

São TRATADOS EM SENTIDO ESTRITO (BIFÁSICOS) ou tratados em devida 
forma: os tratados em que há duas fases de manifestação do consentimento. 
Um TRATADO EM FORMA SOLENE necessita de todos os tramites formais, 
incluindo a ratificação para produzir seus efeitos.  Subdivide-se em duas fases: 
A PRIMEIRA FASE É O CONSENTIMENTO PROVISÓRIO DO ESTADO em obrigar-se a 
um tratado, o que se realiza por meio da assinatura. A SEGUNDA FASE É A 

EXPRESSÃO DO CONSENTIMENTO DEFINITIVO DO ESTADO, manifestado por meio 
da ratificação. 

São os TRATADOS EM FORMA SIMPLIFICADA (UNIFÁSICOS): aqueles tratados 
em que há apenas uma fase de manifestação do consentimento: A 
ASSINATURA. No momento em que os Estados assinam o tratado, considera-
se já expresso o consentimento definitivo. DISPENSA A RATIFICAÇÃO PARA 
PRODUZIR SEUS EFEITOS, podendo ocorrer sua validade desde a assinatura, 
se assim as partes concordarem. 

O item não diferencia o tipo de assinatura, por não mencionar, pode ser a assinatura nos dois 
casos. São assinaturas e ratificações que manifestam definitivamente sua vontade. 

Vejamos o que nos diz a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969: 
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Artigo 11  Meios de Manifestar Consentimento em Obrigar-se por um Tratado   O 
consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado pode manifestar-se pela 
assinatura, troca dos instrumentos constitutivos do tratado, ratificação, aceitação, 
aprovação ou adesão, ou por quaisquer outros meios, se assim acordado. 
 
Artigo 12  Consentimento em Obrigar-se por um Tratado Manifestado pela 
Assinatura   1. O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado 
manifesta-se pela assinatura do representante desse Estado:   a)quando o tratado 
dispõe que a assinatura terá esse efeito;   b)quando se estabeleça, de outra forma, 
que os Estados negociadores acordaram em dar à assinatura esse efeito; ou   
c)quando a intenção do Estado interessado em dar esse efeito à assinatura decorra 
dos plenos poderes de seu representante ou tenha sido manifestada durante a 
negociação.   2. Para os efeitos do parágrafo 1:   a)a rubrica de um texto tem o valor 
de assinatura do tratado, quando ficar estabelecido que os Estados negociadores 
nisso concordaram;   b)a assinatura ad referendum de um tratado pelo representante 
de um Estado, quando confirmada por esse Estado, vale como assinatura definitiva 
do tratado.  
 
Artigo 14  Consentimento em Obrigar-se por um Tratado Manifestado pela 
Ratificação, Aceitação ou Aprovação   1. O consentimento de um Estado em obrigar-
se por um tratado manifesta-se pela ratificação:   a)quando o tratado disponha que 
esse consentimento se manifeste pela ratificação;   b)quando, por outra forma, se 
estabeleça que os Estados negociadores acordaram em que a ratificação seja 
exigida;   c)quando o representante do Estado tenha assinado o tratado sujeito a 
ratificação; ou   d)quando a intenção do Estado de assinar o tratado sob reserva de 
ratificação decorra dos plenos poderes de seu representante ou tenha sido 
manifestada durante a negociação.   2. O consentimento de um Estado em obrigar-
se por um tratado manifesta-se pela aceitação ou aprovação em condições análogas 
às aplicáveis à ratificação. 

A parte final da assertiva trata do assunto reservas. Conforme visto são as reservas: declaração 
unilateral qualquer que seja a sua redação ou denominação, feita por um Estado ao assinar, 
ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir, com o objetivo de excluir ou 
modificar o efeito jurídico de certas disposições do tratado em sua aplicação a esse 
Estado. É um instrumento de delimitação de aplicação de um Tratado, é dizer, não cria 
novas obrigações, trata-se de lógica relacional dos Tratados. 

Artigo 19  Formulação de Reservas   Um Estado pode, ao assinar, ratificar, aceitar ou 
aprovar um tratado, ou a ele aderir, formular uma reserva, a não ser que:   a)a reserva 
seja proibida pelo tratado;   b)o tratado disponha que só possam ser formuladas 
determinadas reservas, entre as quais não figure a reserva em questão; ou   c)nos 
casos não previstos nas alíneas a e b, a reserva seja incompatível com o objeto e a 
finalidade do tratado. 

Cumpre trazer um último conteúdo relacionado à assertiva que é o momento de 
apresentação de reservas a um tratado, ou mesmo sobre a sua possibilidade. A CVDT/69 
admite reservas em qualquer momento, seja quando o Estado ASSINA, RATIFICA, 
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ACEITA OU APROVA um Tratado, sendo admitido até mesmo, quando ADERE a um 
tratado de cujas negociações não participou.  

Tem-se a necessidade de se avaliar casualisticamente ante a possibilidade de vedação e 
limitação. Caso o Tratado seja silente em relação a possibilidade de reservas, a regra geral 
determinada pela CVDT/69 determina que as reservas são possíveis, desde que não sejam 
incompatíveis com o texto do tratado.  

 

 O Brasil ratificou a Convenção Interamericana contra o Terrorismo, a qual estabelece, 
como medida para prevenir, combater e erradicar o terrorismo, que os Estados-
membros devem incluir, nos próprios regimes jurídicos internos, medidas de 
detecção e vigilância de movimentos transfronteiriços de dinheiro em efetivo. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

A Assertiva está CORRETA. Trata-se de questão que cobra literalidade do texto normativo. O 
artigo em questão é o 4.1.b de referida convenção. Trata-se do rol de medidas de detecção e 
vigilância abrangendo o combate e a erradicação do financiamento do terrorismo.  

Convenção Interamericana contra o Terrorismo - DECRETO Nº 5.639, DE 26 DE 
DEZEMBRO DE 20051.   

Artigo 4  Medidas para prevenir, combater e erradicar o financiamento do terrorismo 

1. Cada Estado Parte, na medida em que não o tiver feito, deverá estabelecer um 
regime jurídico e administrativo para prevenir, combater e erradicar o financiamento 
do terrorismo e lograr uma 5. 

a) Um amplo regime interno normativo e de supervisão de bancos, outras instituições 
financeiras e outras entidades consideradas particularmente suscetíveis de ser 
utilizadas para financiar atividades terroristas. Este regime destacará os requisitos 
relativos à identificação de clientes, conservação de registros e comunicação de 
transações suspeitas ou incomuns. 

b) Medidas de detecção e vigilância de movimentos transfronteiriços de 
dinheiro em efetivo, instrumentos negociáveis ao portador e outros 
movimentos relevantes de valores. Estas medidas estarão sujeitas a 
salvaguardas para garantir o devido uso da informação e não deverão impedir 
o movimento legítimo de capitais. 

c) Medidas que assegurem que as autoridades competentes dedicadas ao combate 
dos delitos estabelecidos nos instrumentos internacionais enumerados no Artigo 2 
tenham a capacidade de cooperar e intercambiar informações nos planos nacional 
e internacional, em conformidade com as condições prescritas no direito interno. 

                                                 

1 Promulga a Convenção Interamericana contra o Terrorismo, assinada em Barbados, em 3 de junho 
de 2002. 
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Com essa finalidade, cada Estado Parte deverá estabelecer e manter uma unidade 
de inteligência financeira que seja o centro nacional para coleta, análise e divulgação 
de informações relevantes sobre lavagem de dinheiro e financiamento do 
terrorismo. Cada Estado Parte deverá informar o Secretário-Geral da Organização 
dos Estados Americanos sobre a autoridade designada como sua unidade de 
inteligência financeira. 

Algumas considerações devem ser feitas. Este tratado não era costumeiramente cobrado 
nas provas, ainda que a questão preveja a literalidade do dispositivo normativo, a questão 
gerou surpresa.  Façamos um breve resumo: 

A Convenção Interamericana contra o Terrorismo tem por pano de fundo os atentados de 11 
de setembro de 2001, com o intuito de proclamar a Carta Democrática Interamericana ao 
mesmo tempo em que se reconheceu a necessidade de maior cooperação hemisférica para 
lidar com o terrorismo. Este foi o contexto político que levou a adoção da Resolução nº 
1.80, de 3/06/2002 pela Assembleia Geral da OEA, proclamando a Convenção 
Interamericana Contra o Terrorismo.  

É uma norma de cooperação hemisférica contra o terrorismo. Indicaremos alguns pontos 
centrais de discussão de referida Convenção. O artigo 2º expõe o seu escopo de reprimir 
os próprios terroristas que comentem delitos de terrorismo conceituados em outros 
instrumentos normativos.  

Para os efeitos da Convenção Interamericana Contra o Terrorismo, "delito" é uma ação que: 
usa ou ameaça de usar a força para a tomada de aeronave; comete violência contra pessoa, e 
o ato põe em perigo, destrói ou causa serio dano, por meio da colocação de artefato ou 
substância, além de causar dano ao sistema de navegação de aeronave em vôo, navio 
mercante ou plataforma marítima; sequestra ou atenta contra a vida de pessoas 
internacionalmente protegidas; faz indivíduo de refém com o intuito de modificar o 
comportamento de terceiro; transfere de forma não autorizada, furta ou rouba, obtém de 
modo fraudulento ou violento, ou ameaça de usar material nuclear para causar destruição ou 
obrigar terceiro a modificar seu comportamento; comete violência contra funcionário da 
Aviação Civil Internacional, ou causa destruição ao aeroporto ou às aeronaves; comete 
atentado com o emprego de bombas em qualquer estrutura ou estabelecimento 
governamental; financia as atividades discriminadas. 

Em seu artigo 11 é estabelecido a inaplicabilidade da exceção do delito político 
discutindo se a natureza do crime de terrorismo era política, desta forma os delitos listados 
afastam a consideração de delito político, ou delito conexo a um delito político ou um delito 
inspirado por motivos políticos. Proibindo a concessão de condição de refugiado e do 
direito de asilo a qualquer pessoa na qual haja "motivos fundados" de suspeita de ato 
terrorista. 
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 O Pacto de San José da Costa Rica, aderido pelo Brasil e reconhecido no respectivo 
ordenamento como norma de caráter supralegal por decisão do Supremo Tribunal 
Federal, prevê, no próprio texto original, direitos humanos de primeira e segunda 
gerações. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

A ASSERTIVA ESTÁ ERRADA. A primeira parte da assertiva que trata sobre a hierarquia dos 
tratados de direitos humanos, em especial o Pacto de San José como norma de caráter 
supralegal. Entretanto, a previsão no texto original de direitos humanos de primeira e segunda 
gerações, mostra-se equivocada. Vejamos o Artigo 26 de referido instrumento: 

CAPÍTULO III DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS 

Artigo 26.  Desenvolvimento progressivo Os Estados Partes comprometem-se a 
adotar providências, tanto no âmbito interno como mediante cooperação 
internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir 
progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas 
econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da 
Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, 
na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios 
apropriados. 

Segundo Antonio Augusto Cançado Trindade em seu Tratado de Direito Internacional dos 
Direitos Humanos  (Volume III – 2003, p.84) a Convenção Americana de Direitos humanos não 
prevê especificamente os direitos econômicos, sociais e culturais, dizendo apenas que devem 
os Estados adotar esforços progressivos a fim de garantir a efetividade dos direitos 
decorrentes de normas econômicas sociais e culturais.  Não declara os Direitos, as normas 
convencionais que o fazem surgem apenas com o protocolo de 1988. 

Para Valério Mazuolli (p. 726), A CADH não estabelece de forma específica qualquer direito 
econômico social e cultural, fazendo apenas uma previsão genérica sobre a garantia da 
efetividade de normas de tais direitos, este são especificados, declarados apenas com o 
Protocolo Adicional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

SOBRE O PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA E SUA POSIÇÃO NO ORDENAMENTO 

BRASILEIRO. 
A EC nº 45/2004 introduziu ao texto da Carta Magna a regra do art. 5º, § 3º, 
que estabelece que “os tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 
dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais”.  
Em 2008, no RE 466.343-1/SP, o STF manifestou seu entendimento sobre o 
assunto, que representou uma enorme revolução na jurisprudência pátria 
acerca do direito internacional. Na oportunidade, o STF julgou 
controvérsia envolvendo a prisão do depositário infiel. A questão girava 
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em torno de aparente antinomia entre o Pacto de San Jose da Costa Rica 
(Convenção Interamericana de Direitos Humanos) e a CF/88.  
Com o julgamento do RE 466.343-1/SP, passou a entender o STF que os 
tratados internacionais de direitos humanos que não forem aprovados 
pelo procedimento próprio das emendas constitucionais (o mesmo 
previsto pelo art. 5º, §3º da CF/88, isto é, em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros) 
terão status supralegal.  
Em contrapartida, os tratados internacionais de direitos humanos que 
forem aprovados pelo rito próprio das emendas constitucionais terão 
equivalência de emenda constitucional.  

 

Questão 31 

Segundo o entendimento do Direito Internacional do Mar e da jurisprudência do Tribunal 
Internacional do Direito do Mar (TIDM), tribunal este onde exerceu a jurisdição internacional 
o professor e juiz brasileiro Vicente Marotta Rangel, julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 

 Quando surgir uma controvérsia entre Estados Partes da Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar relativamente à interpretação ou à aplicação da 
referida convenção, as Partes na controvérsia devem proceder, sem demora, a uma 
troca de opiniões, tendo em vista solucioná-la por meio de negociação ou de outros 
meios pacíficos. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

A indicação do autor específico no caso é para gerar a sensação de 
pegadinha. Conforme vocês verão em cada uma das assertivas a 
banca optou por respostas baseadas em textos normativos e 
jurisprudenciais, evitando discussões doutrinária. Portanto, preocupe-

se exatamente com o que as assertivas estão questionando. 

Esta questão é vinculada à item recentemente incluído no Edital, de forma que representa uma 
ampliação do objeto de cobrança do concurso. Já na primeira prova, pós-alteração, a matéria 
foi abordada. Neste sentido fica claro o posicionamento da banca, buscando questões 
embasadas no texto legal, como forma de evitar recursos ou anulações.  

Sobre a assertiva, A assertiva ESTÁ CORRETA. Trata-se de transcrição do dispositivo normativo 
contido no Art. 283 – Convenção de Montego Bay. 

https://bit.ly/pacote-cacd


QUESTÕES COMENTADAS - CACD 2019 | Primeira Fase               

Prepare-se para o CACD com quem mais aprova no país: https://bit.ly/pacote-cacd 
77 

 
ARTIGO 283 Obrigação de trocar opiniões  1. Quando surgir uma controvérsia 
entre Estados Partes relativa à interpretação ou aplicação da presente 
Convenção, as partes na controvérsia devem proceder sem demora a uma 
troca de opiniões, tendo em vista solucioná-la por meio de negociação ou de 
outros meios pacíficos. 

 

 Um Estado, ao assinar ou ratificar a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 
Mar ou a ela aderir, ou em qualquer momento ulterior, pode escolher livremente, por 
meio de declaração escrita, um ou mais meios para a solução das controvérsias 
relativas à interpretação ou à aplicação da referida convenção, entre os quais, a Corte 
Internacional de Justiça, o Tribunal Internacional do Direito do Mar, um tribunal 
arbitral constituído em conformidade com o Anexo VII da referida convenção e o 
Órgão de Apelação da Organização Mundial do Comércio. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

A ASSERTIVA ESTÁ ERRADA. Ainda que o texto apresente consistência com o dispositivo 
normativo, a parte final da assertiva faz referência ao Órgão de Apelação da OMS, sendo que 
as hipóteses procedimentais são outras. Vejamos: 

ARTIGO 287 Escolha do procedimento  1. Um Estado ao assinar ou ratificar a 
presente Convenção ou a ela aderir, ou em qualquer momento ulterior, pode 
escolher livremente, por meio de declaração escrita, um ou mais dos seguintes 
meios para a solução das controvérsias relativas à interpretação ou aplicação da 
presente Convenção:   

a) o Tribunal Internacional do Direito do Mar estabelecido de conformidade com o 
Anexo VI;   

b) a Corte Internacional de Justiça;   

c) um tribunal arbitral constituído de conformidade com o Anexo VII;  

 d) um tribunal arbitral especial constituído de conformidade com o Anexo VIII, para 
uma ou mais das categorias de controvérsias especificadas no referido Anexo. 
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 O Tribunal Internacional do Direito do Mar, além de ter jurisdição sobre qualquer 
controvérsia relativa à interpretação ou à aplicação da Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar, também tem jurisdição sobre qualquer controvérsia relativa 
à interpretação ou à aplicação de um acordo internacional relacionado aos objetivos 
da referida convenção, que lhe seja submetida em conformidade com esse acordo. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

A ASSERTIVA ESTÁ CORRETA. Cabe destacar que se trata de questão de nível médio que visa a 
aplicação e a compreensão dos efeitos do dispositivo normativo. A resposta se encontra no 
Art. 288 da Convenção de Montego Bay: 

ARTIGO 288 Jurisdição  1. A corte ou tribunal a que se refere o artigo 287 tem 
jurisdição sobre qualquer controvérsia relativa à interpretação ou aplicação da 
presente Convenção que lhe seja submetida de conformidade com a presente Parte.   

2. A corte ou tribunal a que se refere o artigo 287 tem também jurisdição sobre 
qualquer controvérsia, relativa à interpretação ou aplicação de um acordo 
internacional relacionado com os objetivos da presente Convenção que lhe seja 
submetida de conformidade com esse acordo.   

3 A Câmara de Controvérsias dos Fundos Marinhos do Tribunal Internacional do 
Direito do Mar estabelecida de conformidade com o Anexo VI, ou qualquer outra 
câmara ou tribunal arbitral a que se faz referência na seção 5 da Parte XI, tem 
jurisdição sobre qualquer das questões que lhe sejam submetidas de conformidade 
com essa seção.  

 4. Em caso de controvérsia sobre jurisdição de uma corte ou tribunal, a questão será 
resolvida por decisão dessa corte ou tribunal. 

No mais, o assunto também é tratado no Anexo VI – Estatuto do Tribunal Internacional do 
Direito do Mar, em relação a jurisdição do Tribunal, vejamos: 

ARTIGO 21 Jurisdição  A jurisdição do Tribunal compreende todas as 
controvérsias e pedidos que lhe sejam submetidos de conformidade com a 
presente Convenção, bem como todas as questões especialmente previstas 
em qualquer outro acordo que confira jurisdição ao Tribunal. 

 

 Conforme a jurisprudência assentada do Tribunal Internacional do Direito do Mar, em 
especial nos Casos M/V “SAIGA” (no 2) (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea) 
e “Juno Trader” (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea-Bissau) e no “Enrica 
Lexie” Incident (Italy v. India), considerações de humanidade devem ser aplicadas no 
Direito do Mar, assim como são em outras áreas do Direito Internacional. 
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Gabarito: Certo 

Comentários: 

A ASSERTIVA ESTÁ CORRETA. O Conhecimento dos casos em específico pode ser afastado. É 
possível responder a assertiva por questão principiológica. As considerações de humanidade 
devem ser aplicadas ao Direito do Mar, pois é um de seus princípios norteadores. Trata-se da 
noção geral de que os oceanos são patrimônio comum da humanidade, criada na Convenção 
de Montego Bay, na Jamaica, em 1982.  

Conforme nos ensina Wagner Menezes (2015, p. 212) os casos trazidos tratam-se de 
abordagens multidisciplinares, fazem menção ao Direito Humanitário; tangenciando 
questões ambientais, ou mesmo questões centrais do Direito Internacional Público, 
como delimitação fronteiriça ou responsabilidade internacional. É dizer, discute-se a 
perspectiva de limitação material das decisões do Tribunal expondo uma perspectiva de 
análise e função jurisdicional mais ampla, com decisões de caráter multidisciplinar e 
abrangente. 

 

Questão 32 

Considerando a atual sistemática e o entendimento da Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro e do Direito Internacional Privado no Brasil, julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 

 Os governos estrangeiros não podem adquirir a propriedade dos prédios necessários 
à sede dos representantes diplomáticos ou dos agentes consulares. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

Trata-se de questão clássica de Direito Internacional Privado. Cumpre destacar que o tema 
ficou quase uma década sem ser questionado pelo Concurso de Admissão à Carreira 
Diplomática. O questionamento da matéria ocorreu de forma simples, baseado apenas na 
literalidade da lei, não há pontos de conflito doutrinário. Quanto ao edital temos a 
vinculação primeira com o item 17, com menção expressa a Lei de Introdução às Normas 
de Direito Brasileiro e subsidiariamente o item 35 do edital em relação a cooperação jurídica 
internacional.  

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é uma norma de sobredireito dirigida 
à norma jurídica, da mesma forma que é o estatuto pátrio do Direito Internacional Privado, 
ou seja, é ela quem determina a aplicação da lei local em território estrangeiro, ou estrangeira 
no território local, visando garantir a segurança jurídica e a eficiência do direito. Esta lei 
apresenta natureza multidisciplinar. As assertivas trazidas pela pergunta abarcam a ideia 
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de aplicação da lei no espaço, seção que abrange dos artigos 7º ao 19º do instrumento 
normativo. 

É vigente no Brasil o princípio da territorialidade mitigada visto ser admitida a aplicação de 
leis, atos, sentenças e declarações de vontade de outros países desde que não ofendam a 
soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. 

A ASSERTIVA ESTÁ ERRADA. Trata-se de mera letra da lei, questão fácil, entretanto necessita 
memorização. Resposta encontra-se na Lei de Introdução as Normas de Direito Brasileiro. 

 
Art. 11 As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as 
sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituirem. 
(...)  
§ 3o  Os Governos estrangeiros podem adquirir a propriedade dos prédios 
necessários à sede dos representantes diplomáticos ou dos agentes 
consulares.         

 

 Os governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza que eles 
tenham constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, poderão adquirir 
no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

A ASSERTIVA ESTÁ ERRADA. Trata-se de mera letra da lei, questão fácil, entretanto necessita 
memorização. A LINDB proíbe por regra que Governos Estrangeiros adquiram bens imóveis 
suscetíveis de desapropriação, póis de acordo com o STF trata-se de caso onde se faz presente 
imunidade de jurisdição. 

Art. 11 § 2º  Os Governos estrangeiros, bem como as 
organizações de qualquer natureza, que eles tenham 
constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, 
não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou susceptíveis de 
desapropriação.  

 

 A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que estiver 
domiciliado o defunto ou o desaparecido, quaisquer que sejam a natureza e a 
situação dos bens. 
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Gabarito: Certo 

Comentários: 

A ASSERTIVA ESTÁ CORRETA. A capacidade de suceder tem por elemento de conexão o 
domicílio do herdeiro ou do legatário. Entretanto a sucessão deve obedecer à lei do país 
em que estava domiciliado o de cujos, independentemente da natureza e situação dos bens. 
Trata-se de literalidade do texto normativo. Discute-se elemento de conexão.  

Art.  10.  A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o 
defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. 

 

 A sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira 
em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre 
que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

A ASSERTIVA ESTÁ CORRETA. Trata-se de mera letra da lei, questão fácil, entretanto necessita 
memorização. Novamente questiona-se elementos de conexão no Direito Internacional 
Privado. Discute-se a sucessão de bens, desta forma se os bens estiverem no Brasil sua 
sucessão deverá ser feita pela lei interna do país, ou aquela que trouxer o maior 
benefício ao cônjuge e aos filhos do de cujus. Logo, se a lei do domicílio do de cujus for 
mais favorável a eles, essa é a regra que será aplicada, conforme nos diz o §1° do artigo 10 da 
LINDB: 

 
Art. 10 § 1º A sucessão de bens de estrangeiros, situados no País, será 
regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, 
ou de quem os represente, sempre que não lhes seja mais favorável a lei 
pessoal do de cujus.     

 

Questão 33 

O Sistema de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC) 
encontra-se em uma crise sem precedentes. Em razão da não nomeação de novos membros 
para o Órgão de Apelação desde 2017, esse órgão contará com apenas um integrante ao final 
de 2019 e não terá como julgar novas apelações trazidas pelos membros da organização. 
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A respeito da solução de controvérsias no âmbito da OMC, julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 

 Os membros da OMC só podem solucionar as respectivas controvérsias comerciais 
por meio da adjudicação de disputas por painéis e pelo Órgão de Apelação. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

A questão traz à tona precipuamente o item 31 do edital, abordando diretamente os assuntos 
relacionados ao Direito do Comércio Internacional, a Organização Mundial do Comércio e 
seu Mecanismo de Solução de Controvérsias. De forma subsidiária tente-se o item 24 do 
edital, em relação aos meios de solução pacíficas de controvérsias.  

No mais a questão parte do precedente, conforme extraído do enunciado que o Sistema de 
Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC) se encontra em 
uma crise sem precedentes, em razão da ausência de nomeação de novos membros para 
a composição do Órgão de Apelação implicando na impossibilidade de realizar julgamentos 
de novas apelações trazidas pelos membros da organização.  

A assertiva está errada. Vejamos a assertiva vai contra o objetivo central do Entendimento de 
Solução de Controvérsias, que prega em seu Art. 3§ 7º ser o acordo entre as partes o meio 
preferencial para solução de conflitos ou controvérsias.  

Art 3.7 - Antes de apresentar uma reclamação, os Membros avaliarão a utilidade de 
atuar com base nos presentes procedimentos. O objetivo do mecanismo de solução 
de controvérsias é garantir uma solução positiva para as controvérsias. Deverá ser 
sempre dada preferência a solução mutuamente aceitável para as partes em 
controvérsia e que esteja em conformidade com os acordos abrangidos. Na 
impossibilidade de uma solução mutuamente acordada, o primeiro objetivo do 
mecanismo de solução de controvérsias será geralmente o de conseguir a supressão 
das medidas de que se trata, caso se verifique que estas são incompatíveis com as 
disposições de qualquer dos acordos abrangidos. Não se deverá recorrer à 
compensação a não ser nos casos em que não seja factível a supressão imediata das 
medidas incompatíveis com o acordo abrangido e como solução provisória até a 
supressão dessas medidas. O último recurso previsto no presente Entendimento 
para o Membro que invoque os procedimentos de solução de controvérsias é a 
possibilidade de suspender, de maneira discriminatória contra o outro Membro, a 
aplicação de concessões ou o cumprimento de outras obrigações no âmbito dos 
acordos abrangidos, caso o OSC autoriza a adoção de tais medidas.  

Se não fosse o bastante a assertiva indica em seu texto Os membros da OMC só podem 
solucionar as respectivas controvérsias comerciais por meio da adjudicação de disputas. 
Ignora, todavia, as previsões de resolução via sistemas de consulta, e por outros meios 
como os bons-ofícios, conciliação e mediação.  
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Art. 4 - Consultas. 1. Os Membros afirmam sua determinação de fortalecer e 
aperfeiçoar a eficácia dos procedimentos de consulta utilizados pelos Membros. 2. 
Cada Membro se compromete a examinar com compreensão a argumentação 
apresentada por outro Membro e a conceder oportunidade adequada para consulta 
com relação a medidas adotadas dentro de seu território que afetem o 
funcionamento de qualquer acordo abrangido. 

Art. 5 - Bons Ofícios, Conciliação e Mediação. 1. Bons ofícios, conciliação e mediação 
são procedimentos adotados voluntariamente se as partes na controvérsia assim 
acordarem. 2. As diligencias relativas aos bons ofícios, à conciliação e À mediação, 
e em especial as posições adotadas durante as mesmas pelas partes envolvidas nas 
controvérsias, deverão ser confidenciais e sem prejuízo dos direitos de quaisquer 
das partes em diligências posteriores baseadas nesses procedimentos. 

 

 O multilateralismo é uma característica do sistema de solução de controvérsias e está 
presente, por exemplo, no monitoramento da implementação das decisões do Órgão 
de Solução de Controvérsias. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

A ASSERTIVA ESTÁ CORRETA. O multilateralismo é princípio regente do atual regime normativo 
do Comercio Exterior.  

Podemos visualizar que a banca trás para a prova mais uma questão de literalidade de texto 
normativo, encontrando a sua base de entendimento no Art. 23 ESC que prega que o 
fortalecimento do Sistema Multilateral  como forma de solução de controvérsias neste regime.  

ESC Art. 23 - Fortalecimento do Sistema Multilateral 

Art.23.1. Ao procurar reparar o não-cumprimento de obrigações ou outro tipo de 
anulação ou prejuízo de benefícios resultantes de acordos abrangidos ou um 
impedimento à obtenção de quaisquer dos objetivos de um acordo abrangido, os 
Membros deverão recorrer e acatar as normas e procedimentos do presente 
Entendimento. 

 

 Contrariamente ao que existia no Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), o 
sistema de solução de controvérsias da OMC é um sistema único e integrado, que se 
aplica a todos os acordos da organização. Apesar desse fato, há regras e 
procedimentos especiais ou adicionais sobre a solução de controvérsias existentes 
em certos acordos da OMC, que são destinados a lidar com as particularidades da 
solução de controvérsias relacionadas às obrigações desses acordos. 
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Gabarito: Certo 

Comentários: 

A ASSERTIVA FOI ANULADA. O Item 3 foi anulado, pois o Entendimento sobre Solução de 
Controvérsias aplica-se às disputas relativas aos acordos abrangidos (covered agreements), 
conforme prescreve seu art. 1.1.  

Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos de Solução de Controvérsias. 

Art.1.1. Âmbito e Aplicação. As regras e procedimentos do presente Entendimento 
se aplicam às controvérsias pleiteadas conforme as disposições sobre consultas e 
solução de controvérsias dos acordos enumerados no Apêndice 1 do presente 
Entendimento (denominados no presente Entendimento "acordos abrangidos". As 
regras e procedimentos deste Entendimento se aplicam igualmente às consultas e 
solução de controvérsias entre Membros relativas a seus direitos ou obrigações ao 
amparo do Acordo Constitutivo da Organização Mundial de Comércio (denominada 
no presente Entendimento "Acordo Constitutivo da OMC") e do presente 
Entendimento, considerados isoladamente ou em conjunto com quaisquer dos 
outros acordos abrangidos. 

Embora a jurisdição do sistema de solução de controvérsias seja muito ampla, nem todos os  
acordos da OMC estão cobertos. 

Vejamos o Entendimento é que o Sistema de solução de controvérsias da OMC é taxativo ao 
afirmar que apenas os acordos abrangidos pelos entendimentos de solução de controvérsia, 
ainda que seja integrado e robusto, não se aplica a todos os acordos da OMC. 

O Mecanismo de Revisão de Políticas Comerciais (TPR, na sigla em inglês) e o 
Acordo Plurilateral sobre Comércio de Aeronaves Civis (Agreement on Trade 
in Civil Aircraft) não estão cobertos pelo Entendimento. 

Esse fato não impede, no entanto, que o sistema seja qualificado como “um sistema único e 
integrado”. 

O sistema é assim descrito, porque ele se aplica a um conjunto de acordos, diferentemente 
do que acontecia na era GATT, quando os acordos continham mecanismos de solução de 
controvérsias separados.  

 
 

A justificativa apresentada para a anulação a banca descreve o sistema a partir do pensamento 
de Peter Van den Bossche, ex-membro do Órgão de Apelação, e por Werner Zdouc, diretor 
do Órgão de Apelação, no livro The Law and Policy of the World Trade Organization, 
Cambridge, Third Edition, p. 180. 

https://bit.ly/pacote-cacd


QUESTÕES COMENTADAS - CACD 2019 | Primeira Fase               

Prepare-se para o CACD com quem mais aprova no país: https://bit.ly/pacote-cacd 
85 

 

 Atores não governamentais não participam da solução de controvérsias na OMC, pois 
não podem ser parte nas disputas. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

A ASSERTIVA ESTÁ ERRADA. Não há previsão expressa sobre a possibilidade de participação de 
ONGs no procedimento de solução de controvérsias da OMC. Trata-se de questão de nível 
difícil, pois pressupõe conhecimento da evolução histórica dos posicionamentos 
jurisprudenciais do Órgão de Apelação. Desde1998, algumas ONGs têm apresentado, ou ao 
Painel ou ao Órgão de Apelação, textos de posição sobre o tema em análise na controvérsia. 
Neste ano duas ONGs apresentaram os primeiros amici curiae perante um Painel do OSC, 
estabelecido para análise do caso WT/DS58- Camarões/Tartarugas. 

O amicus curiae tal qual aplicado nos procedimentos da common law consiste no 
posicionamento de qualquer indivíduo ou entidade que não é parte na controvérsia, mas 
com interesse relevante sobre o tema em discussão (posições relacionadas a um "interesse 
público", baseando-se no direito de busca à informação pelo Painel, como previsto no Artigo 
13 do Entendimento Relativo a Normas e Procedimentos para Solução de Controvérsias (ESC). 

O artigo prevê dois modos pelos quais o Painel pode recorrer a informações e/ou 
assessoria técnica: (1) a determinada pessoa ou entidade, desde que com a ciência prévia do 
Membro da OMC em que se localiza, e (2) em qualquer fonte relevante, conforme 
procedimentos previstos no Apêndice 4 ao ESC.   

A posição favorável aos amicus curiae foi endossado pelos Estados Unidos da América 
como parte da controvérsia em sua arguição oral. Conforme a interpretação do Órgão de 
Apelação, haveria uma distinção entre "estar obrigado" a aceitar uma posição e "estar 
autorizado" a receber uma posição. 

Desta forma  a análise conjunta dos Artigos 12 e 13 do ESC e do Apêndice 3 ao ESC, 
fundamenta a possibilidade de aceitação de amici curiae apresentados diretamente ao Painel 
ou Órgão de Apelação indo além da interpretação literal e passando a dar mais flexibilidade 
ao mecanismo de solução de controvérsias para posterior aceitação de informações 
apresentadas por ONGs, ainda que não solicitadas, assim é permitido às Organizações Não 
Governamentais participarem como amicus curiae, entretanto, não são partes, mas podem 
participar indiretamente. 

 

Questão 34 

À Corte Internacional de Justiça (CIJ) é o principal órgão judicial das Nações Unidas. No 
tocante ao acesso à CIJ, à sua jurisdição e aos procedimentos perante a Corte, julgue (C ou E) 
os itens a seguir. 
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 Somente Estados soberanos têm acesso à CIJ. Estados que não são membros das 
Nações Unidas não podem ser partes no Estatuto da CIJ e, portanto, ter acesso à 
Corte. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

A temática da questão é a Corte Internacional de Justiça e a sua função em solucionar, em 
concordância com o direito internacional, disputas legais submetidas por Estados, além de 
oferecer pareceres consultivos sobre questões legais apresentadas por órgãos 
autorizados da ONU e outras agências especializadas 

Carta da ONU - Artigo 92. A Corte Internacional de Justiça será o principal órgão 
judiciário das Nações Unidas. Funcionará de acordo com o Estatuto anexo, que é 
baseado no Estatuto da Corte Permanente de Justiça Internacional e faz parte 
integrante da presente Carta.   

No âmbito da Corte Internacional de Justiça, O PROCEDIMENTO POSSUI TRÊS FASES: FASE DE 

MEMORIAIS, DEBATES ORAIS E DELIBERAÇÕES. Na fase de memoriais, ocorre o nascimento do 
processo diante do órgão jurisdicional. Basicamente, apresentam-se as considerações escritas 
acerca do caso. Posteriormente, iniciam-se os debates orais públicos perante os juízes. Por 
fim, são feitas as deliberações, em que os juízes se reúnem em uma câmara secreta – o que 
pode demorar alguns meses, até que proferem sua decisão colegiada em audiência pública 
e devidamente motivada.  

O PROCEDIMENTO DA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA POSSUI 

ALGUMAS PECULIARIDADES: 
 

1. é necessário o quórum de nove juízes para se instalar a 
Corte (art. 25, Estatuto da Corte Internacional de Justiça); 

2. apenas os Estados podem ser partes em casos perante a 
Corte (art. 34, Estatuto da Corte Internacional de Justiça); 

3. os idiomas oficiais da Corte são o inglês o francês, sendo 
que, se solicitado, a Corte poderá autorizar outro idioma 
que não estes dois (art. 39, Estatuto da Corte Internacional 
de Justiça); 

4. a decisão da corte só será obrigatória para as partes e para 
os intervenientes no processo (arts. 59 e 62, Estatuto da 
Corte Internacional de Justiça); 

5. a revisão das decisões proferidas depende: a) um fato 
novo; b) respeito ao prazo de seis meses após a 
descoberta deste fato; c) o não transcurso de dez anos 
desde o dia do pronunciamento da decisão impugnada 
(art. 61, Estatuto da Corte Internacional de Justiça). 
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A ASSERTIVA ESTÁ ERRADA. A afirmação não encontra guarida na Carta da ONU, tampouco no 
Estatuto da Corte Internacional de Justiça.  

Artigo 93. 1. Todos os Membros das Nações Unidas são ipso facto partes do 
Estatuto da Corte Internacional de Justiça.   

2. Um Estado que não for Membro das Nações Unidas poderá tornar-se parte 
no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, em condições que serão 
determinadas, em cada caso, pela Assembléia Geral, mediante 
recomendação do Conselho de Segurança. 

O Estatuto da Corte Internacional de Justiça é expresso, vejamos: 

Artigo 35. 1. A Corte estará aberta aos Estados que são parte no presente 
Estatuto.   

2. As condições pelas quais a Corte estará aberta a outros Estados serão 
determinadas, pelo Conselho de Segurança, ressalvadas as disposições 
especiais dos tratados vigentes; em nenhum caso, porém, tais condições 
colocarão as partes em posição de desigualdade perante a corte.   

3. Quando um Estado que não é Membro das Nações Unidas for parte numa 
questão, a Corte fixará a importância com que ele deverá, contribuir para as 
despesas da Corte. Esta disposição não será aplicada, se tal Estado já 
contribuir para as referidas despesas. 

 

 O fato de dois Estados terem declarado que reconhecem como obrigatória, ipso facto 
e sem acordo especial, a jurisdição da Corte significa que qualquer disputa entre eles 
será apreciada pelo tribunal. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

A ASSERTIVA ESTÁ ERRADA. Não é qualquer disputa, há requisitos expressos pelo texto 
normativo. Vejamos. 

Art. 36.2. Os Estados partes no presente Estatuto poderão, em qualquer momento, 
declarar que reconhecem como obrigatória, ipso facto e sem acordo especial, em 
relação a qualquer outro Estado que aceite a mesma obrigação, a jurisdição da Corte 
em todas as controvérsias de ordem jurídica que tenham por objeto:   

a) a interpretação de um tratado;   

b) qualquer ponto de direito internacional;   
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c) a existência de qualquer fato que, se verificado, constituiria a violação de um 
compromisso internacional;   

d) a natureza ou a extensão da reparação devida pela ruptura de um compromisso 
internacional. 

Segundo entendimento proferido pela própria Corte Internacional de Justiça, litígio 
internacional é “um desacordo sobre um ponto de direito ou de fato, uma contradição, 
uma oposição de teses jurídicas ou de interesses (...)” (MELLO, 2004, p. 686), ao passo que 
exige necessariamente uma condição material, ou seja, a existência de uma controvérsia 
entre Estados litigantes. 

 

 Se uma das partes deixar de comparecer perante a Corte ou de apresentar a própria 
defesa, a outra parte poderá solicitar à Corte que decida a favor de sua pretensão. 
Essa regra não se confunde com o princípio elaborado no caso “Monetary Gold 
Removed from Rome in 1943”, com base no qual a Corte já declinou de exercer a 
respectiva jurisdição. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

A ASSERTIVA ESTÁ CORRETA. A resposta encontra-se no Art. 53.1 do Estatuto da Corte, vejamos: 

Artigo 53. 1. Se uma das partes deixar de comparecer perante a Corte ou 
de apresentar a sua defesa, a outra parte poderá solicitar à Corte que 
decida a favor de sua pretensão.   

2. A Corte, antes de decidir nesse sentido, deve certificar-se não só de 
que o assunto é de sua competência, de conformidade com os arts. 36 e 
37, mas também de que a pretensão é bem fundada, de fato e de direito.  

Em relação ao CASO MONETARY GOLD REMOVED FROM ROME IN 1943, temos que em17 de 
Setembro de 1943, agentes alemães aprenderam 2.338 kg de ouro de Roma. Após a guerra, 
tanto a Itália como a Albânia afirmaram que este ouro era deles, e que a Comissão Tripartida 
para a Restituição do Ouro Monetário deveria devolvê-lo a eles. Em 17 de Novembro de 1950, 
a comissão informou os seus governos formadores (França, Reino Unido e Estados Unidos) de 
que não conseguiam resolver a questão. Os três governos, não tendo chegado a acordo, 
concordaram em solicitar que o Tribunal Internacional de Justiça nomeasse um árbitro 
independente, que, a 20 de Fevereiro de 1953, decidiu que o ouro pertencia à Albânia. 

No entanto, o Reino Unido e a Itália ainda reclamavam o ouro: o Reino Unido como pagamento 
parcial da indemnização (ainda por liquidar) que a Albânia foi condenada a pagar-lhes contra 
danos a navios da marinha britânica e perda de vidas durante o Incidente do Canal de Corfu, 
causados por um campo mineiro albanês não revelado em Corfu (ver o Caso do Canal de 
Corfu), enquanto a Itália alegou que a maior parte do ouro era originalmente italiano, 

https://bit.ly/pacote-cacd


QUESTÕES COMENTADAS - CACD 2019 | Primeira Fase               

Prepare-se para o CACD com quem mais aprova no país: https://bit.ly/pacote-cacd 
89 

apreendido pelo governo albanês quando assumiu o controlo do Banco Nacional da Albânia 
(no qual a Itália detinha a maioria das ações), e ainda que o Tratado de Paz italiano lhes atribuía 
especificamente a reivindicação do ouro.  

Em 19 de Maio de 1953, a Itália solicitou que a CIJ determinasse qual a quantidade de ouro 
que a Itália tinha reivindicado, e se a reivindicação do Reino Unido ou da Itália deveria ter 
precedência, declarando que os três países responsáveis pela redistribuição do ouro 
deveriam dar tudo à Itália em compensação parcial pela apreensão albanesa do Banco 
Nacional da Albânia, e que esta reivindicação deveria sobrepor-se à reivindicação do Reino 
Unido.  

Em 15 de Junho de 1954, a CIJ decidiu que, uma vez que a primeira questão a ser abordada 
era a resolução da disputa legal entre a Itália e a Albânia sobre a apreensão do Banco Nacional 
da Albânia, e uma vez que a Albânia não tinha aceitado a competência da Corte, logo, está 
não tinha jurisdição na matéria. 

 A sentença da Corte é definitiva e inapelável. Não obstante, pode ser objeto de 
revisão e interpretação. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

A ASSERTIVA ESTÁ CORRETA. A sentença da CIJ caracteriza-se pela obrigatoriedade de seu 
conteúdo e pela impossibilidade jurídica de recolocar em questão os pontos sobre os quais 
o tribunal já decidiu a título definitivo e irrevogável. Trata-se de questão fácil, que cobra 
apenas o texto da lei encontrada no Estatuto da Corte Internacional de Justiça.  

Artigo 60. A sentença é definitiva e inapelável. Em caso de controvérsia 
quanto ao sentido e ao alcance da sentença, caberá à Corte interpretá-
la a pedido de qualquer das partes.   

Artigo 61. 1. O pedido de revisão de uma sentença só poderá ser feito 
em razão do descobrimento de algum fato suscetível de exercer 
influência decisiva, o qual, na ocasião de ser proferida a sentença, era 
desconhecido da Corte e também da parte que solicita a revisão, 
contanto que tal desconhecimento não tenha sido devido à negligência. 

Segundo Brant (2005, p.390) a Corte manifesta uma noção universal reconhecida como válida, 
que vinculam as partes à decisão do litígio.  Em relação aos Estados que são parte-não 
litigante: a decisão jurisdicional será para ele considerada como uma res inter alios acta, ou 
seja, sem nenhuma existência jurídica, de forma que a sentença é obrigatória apenas para os 
Estados litigantes. 

A Corte não deve ser entendida como instancia recursal, a despeito de seu estatuto prever a 
possibilidade de reenvio de um caso contencioso à Corte, exceto nos casos previstos 
expressamente. 

Lista De Casos E Tribunais Relacionados Às Questões de Direito Internacional E Suas Resoluções 
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
STF, IF 590-QO/CE, DJ de 9-10-1998, Rel Min. Celso de Mello 
STF, ADIn nº 2.135-4, rel. Min Carmen Lúcia. 
STF, ADIn nº 3.289, rel. Min. Gilmar Mendes.  
STF, ADIn nº 3.290, rel. Min. Gilmar Mendes. 
STF, AP 570, rel. min. Celso de Mello 
STF, RE 466.343-1/SP rel. Min. Gilmar Mendes 
 
TRIBUNAL INTERNACIONAL DO DIREITO DO MAR 
“M/V ‘SAIGA’ (no 2)” (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea) 
“Juno Trader” (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea-Bissau) 
“Enrica Lexie” Incident (Italy v. India) 
 
CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA 
Caso “Monetary Gold Removed from Rome in 1943” 
 
MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS - OMC 
caso WT/DS58- Camarões/Tartarugas 

Lista dos Instrumentos Normativos Mencionados 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969 
Constituição da Organização Internacional do Trabalho 
Convenção Interamericana contra o Terrorismo 
Pacto de San José da Costa Rica 
Convenção de Montego Bay 
Estatuto do Tribunal Internacional do Mar 
Lei de Introduçao as Normas de Direito Brasileiro - LINDB 
Carta de Constituição da Organização das Nações Unidas 
Estatuto da Corte Internacional de Justiça. 
Anexo II – Entendimento de Solução de Controvérsias da OMC 
 

LISTA DE DOUTRINAS E REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

MENDES, Gilmar Ferreira, e outro. Curso de Direito Constitucional. Editora 
Saraiva 
MELLO, Celso Antônio Bandeira de Mello. Curso de Direito Administrativo. 
OLIVEIRA, Valerio Mazuolli. Curso de Direito Internacional Público 
REZEK, Francisco. Curso Básico de Direito Internacional Público. 
SULFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público 
MENEZES, Wagner. O Direito do Mar. Funag. 
CANDADO TRINDADE. Tratado de Direito Internacional dos Direitos 
Humanos.  
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LÍNGUA INGLESA 
Professor Willian Magalhães @profwillianmagalhaes 

Text 5 to answer questions from 35 and 36. 

Heatwaves are killing people 
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In recent days heatwaves have turned swathes of America and Europe into furnaces. 
Despite the accompanying blast of headlines, the implications of such extreme heat are 
often overlooked or underplayed. Spectacular images of hurricanes or floods grab 
attention more readily, yet heatwaves can cause more deaths. Heat is one of climate 
change’s deadliest manifestations. Sometimes its impact is unmistakable — a heatwave 
in Europe in 2003 is estimated to have claimed 70,000 lives. More often, though, 
heatwaves are treated like the two in the Netherlands in 2018. In just over three weeks, 
around 300 more people died than would normally be expected at that time of year. 
This was dismissed as a “minor rise” by officials. But had those people died in a flood, it 
would have been front-page news. 
The havoc caused by extreme heat does not get the attention it merits for several 
reasons. The deaths tend to be more widely dispersed and do not involve the 
devastation of property as do the ravages of wind and water. Moreover, deaths are not 
usually directly attributable to heatstroke. Soaring temperatures just turn pre-existing 
conditions such as heart problems or lung disease lethal. 
Heatwaves will inevitably attract more attention as they become more frequent. As 
greenhouse gases continue to accumulate in the atmosphere, not only will temperatures 
rise overall but extremes of heat will occur more frequently. Britain’s Met Office 
calculates that by the 2040s European summers as hot as that of 2003 could be 
commonplace, regardless of how fast emissions are reduced. Urbanisation intensifies 
the risk to health: cities are hotter places than the surrounding countryside, and more 
people are moving into them. 
The good news is that most fatalities are avoidable, if three sets of measures are put in 
place. First, people must be made aware that extreme heat can kill and warning systems 
established. Heatwaves can be predicted with reasonable accuracy, which means 
warnings can be given in advance advising people to stay indoors, seek cool areas and 
drink plenty of water. Smart use of social media can help. In 2017 a campaign on 
Facebook warning of the dangers of a heatwave in Dhaka, Bangladesh’s capital, reached 
3.9m people, nearly half the city’s population. 
Second, cool shaded areas and fresh water should be made available. In poor places, 
air-conditioned community centres and schools can be kept open permanently. In Cape 
Town, spray parks have been installed to help people cool down. Third, new buildings 
must be designed to be resilient to the threat of extreme heat and existing ones 
adapted. White walls, roofs or tarpaulins, and extra vegetation in cities, all of which help 
prevent heat from building up, can be provided fairly cheaply. A programme to install 
“cool roofs” and insulation in Philadelphia reduced maximum indoor temperatures by 
1.3˚C. 
It is a cruel irony that, as with other effects of climate change, the places that are hardest 
hit by heatwaves can least afford to adapt. In poor countries, where climates are often 
hotter and more humid, public-health systems are weaker and preoccupied with other 
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threats. Often, adaptation to extreme heat is done by charities if it is done at all. Particular 
attention should be paid to reaching both remote areas and densely populated urban 
ones, including slums where small dwellings with tin roofs packed together worsen the 
danger that uncomfortably high temperatures will become lethal. 
Adaptation is not an alternative to cutting emissions; both are necessary. But even if net 
emissions are reduced to zero this century, the persistence of greenhouse gases in the 
atmosphere means that heatwaves will continue to get worse for decades to come. As 
the mercury rises, governments in rich and poor countries alike must do more to protect 
their populations from this very real and quietly deadly aspect of climate change. 

Heatwaves are killing people. Available at: <www.economist.com>. Retrieved on: Aug. 22. 2019, with adaptations. 

  

Questão 35 

Considering the ideas and the vocabulary in the text, mark the following item. 

 

 In the first paragraph, the word “swathes” can be correctly replaced with areas. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

‘Swathes’ significa áreas largas/grandes/extensas e pode sim ser substituída por ‘areas’. 

 

  In the first paragraph, the word “blast” can be correctly replaced with number. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

‘Blast’ no contexto significa ‘explosão de manchetes’ e se houver a troca por ‘number of headlines’, não 
é explícito que há um número exagerado/explosivo de manchetes, ou seja, questão de aspecto 
linguístico aqui!  

 

 Deaths caused by heatwaves do not shock people as much as deaths by other natural 
disasters do. 

Gabarito: Certo 
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Comentários: 

Questão que envolve interpretação de texto. É mencionado no texto que em comparação às 
mortes causadas por ondas de calor, se fossem causadas por enchentes, elas estariam na 
primeira capa do jornal, ou seja, receberiam mais notoriedade.  

 

 Heatwaves are probably more lethal than floods. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

É mencionado no texto que ondas de calor podem causar mais mortes do que enchentes: 
“Spectacular images of hurricanes or floods grab attention more readily, yet heatwaves can 
cause more deaths”. 

 

Questão 36 

Considering the ideas and the vocabulary in the text, mark the following items as right (C) or 
wrong (E). 

 

 In the second paragraph, the words “havoc” and “ravages” both mean “extensive or 
devastating destruction”. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

É preciso analisar se as palavras ‘havoc’ e ‘ravages’ significam ‘extensive or devastating 
destruction’.  
Bom, conforme mencionado em nossa explicação, faremos a análise das palavras soltas 
primeiramente.  
Havoc: uma situação caótica.  
Ravages: os danos causados por guerra, tempo, doença, etc.  
Assim, há concordância nas duas palavras apresentadas pelo texto.  

 

 The cause-effect relationship between heatwaves and deaths is not obvious. 

Gabarito: Errado 
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Comentários: 

Pergunta de interpretação de texto. É mencionado no texto que as ondas de calor tornam 
condições médicas pré-existentes como letais. Ou seja, há uma relação entre mortes e ondas 
de calor.  

 

 Not only do heatwaves kill immediately but they also lead to eventual deaths. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Sim, pois conforme mencionado no item anterior, além das ondas de calor matarem no 
instante em que acontecem, condições pré-existentes são causas de morte semanas após ter 
ocorrido a onda de calor.  

 

 Emissions need to be stopped if a heatwave like the one in 2003 is to be avoided. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

O texto informa que não há mais o que fazer nesse sentido, visto que ondas de calor não 
podem mais ser evitadas, não importa o quanto as emissões sejam reduzidas: “regardless of 
how fast emissions are reduced”. 

Por outro lado, é possível se preparar melhor para as ondas de calor, mas isso não significa 
evitá-las, mas tão somente lidar com elas. 

 

Text 6 to answer questions from 37 to 39. 

 
 
 
 

5 
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Since 1914 the structure of the world has changed. Compared to the present struggle 
between West and East, the rivalries of the eighteenth and nineteenth centuries sink into 
insignificance. Today we are faced, not with a clash of interests, but with a fight between 
the desire on the one hand to defend individual liberties and the resolve on the other 
hand to impose a mass religion. In the process the old standards, conventions and 
methods of international negotiation have been discredited. Had it not been for the 
invention of the atomic bomb, we should already have been subjected to a third world 
war. 
Members of the Communist bloc today are convinced that sooner or later they will 
acquire world dominion and will succeed in imposing their faith and their authority over 
the whole earth. They strain towards this objective with religious intensity and are 
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prepared to devote to its achievement their lives, their comfort and their prospects of 
happiness. Anything that furthers their purpose is “right”; anything that obstructs it is 
“wrong”; conventional morality, even the creation of confidence, has no part in this 
scheme of things. Truth itself has lost its significance. Compared to the shining truth of 
their gospel, all minor forms of veracity are merely bourgeois inhibitions. The old 
diplomacy was based upon the creation of confidence, the acquisition of credit. The 
modern diplomat must realize that he can no longer rely on the old system of trust; he 
must accept the fact that his antagonists will not hesitate to falsify facts and that they feel 
no shame if their duplicity be exposed. The old currency has been withdrawn from 
circulation; we are dealing in a new coinage. 
 This transformation of values has been aided by a new or “democratic” conception of 
international relations. In the old days the conduct of foreign affairs was entrusted to a 
small international élite who shared the same sort of background and who desired to 
preserve the same sort of world. Today the masses are expected to take an interest in 
foreign affairs, to know the details of current controversies, to come to their own 
conclusions, and to render these conclusions effective through press and parliament. At 
the same time, however, current issues have been rendered complex and 
interconnected; it is not possible to state issues, such as the Common Market, in short 
and simple terms. Thus, whereas the man in the street is expected to have an opinion 
on international problems, the very complexity of these problems has rendered it 
difficult to provide him with the information on which to base his judgment. 
 

Nicolson, H. (1963) (3rd edition) Diplomacy. Oxford: OUP, with adaptations. 

Questão 37 

As far as grammar is concerned and based on the text, mark the following items as right (C) or 
wrong (E). 

 

 Another correct preposition used with the verb “Compared” is with, as in “to compare 
with”. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

O enunciado da questão não dá ênfase a semântica da troca de preposições, o que geraria 
uma pequena discussão, pois ‘to compare with’ é utilizado quando queremos ressaltar 
diferenças que duas coisas, pessoas, etc., possam ter. Já o ‘compared to’ é utilizado quando 
desejamos realçar semelhanças que duas coisas, pessoas, objetos, etc., possuem.  

No entanto, reforçando apenas a ideia sintática da questão, o item está correto pois conforme 
mencionado acima, o verbo ‘compare’ pode ser utilizado tanto com a preposição ‘with’ quanto 
‘to’. 
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 The expression “Had it not been” describes a hypothetical action that would have 
occurred inthe past. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Uma questão gramatical que está presente no assunto ‘Third Conditional’. A expressão ‘had it 
not been’ apresenta uma situação hipotética.  

‘Had it not been this scenario we’re living..’ -> Se não fosse por este cenário que estamos 
vivendo... 

 

 In the fragment “to its achievement”, the underlined pronoun refers to “religious 
intensity”. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

Analisando o trecho complete do texto: 

“They strain towards this objective with religious intensity and are prepared to devote to its 
achievement their lives, their comfort and their prospects of happiness.“ 

Tradução: Eles se esforçam para atingir esse objetivo com intensidade religiosa e estão 
preparados para dedicar à sua realização suas vidas, seu conforto e suas perspectivas de 
felicidade.  

‘Its’ se refere a ‘objective’ e não a ‘religious intensity’. 

 

 In the fragment “Thus, whereas the man in the street”, the underlined adverb means 
“as a result of what has just been said or stated” and can be replaced with hence. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

O advérbio ‘thus’ (por isso) é sinônimo de ‘hence’, que significa consequentemente. Logo, este 
pode ser substituído por ‘hence’ sem troca de sentido.  
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Questão 38 

Based on the text, mark the following items as right (C) or wrong (E). 

 

 The ultimate goal of the author of the text is to draw attention to the importance of 
nuclear deterrence. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

Incorreto, o autor induz o leitor a prestar atenção nos diferentes estilos de diplomacia, dando 
ênfase em comparações com a diplomacia antiga e a diplomacia moderna. 

 

 It can be inferred from the text that world diplomacy had then been increasingly 
dominated by religious fanaticism and financial interests. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

O texto demonstra bem que este item está errado, porém há uma grande evidência no 
primeiro parágrafo, onde é dito que: 

“Today we are faced, not with a clash of interests, but with a fight between the desire on the one 
hand to defend individual liberties and the resolve on the other hand to impose a mass religion.” 

Tradução: Hoje nos deparamos, não com um conflito de interesses, mas com uma luta entre o 
desejo, por um lado, em defender as liberdades individuais e a resolução, por outro em impor 
uma religião de massa.  

Logo, a diplomacia mundial não estava sob domínio do fanatismo religioso, muito menos de 
interesses financeiros. 

 

 The author urges Western diplomats to resort to the same unprincipled conduct their 
Eastern colleagues engage in. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 
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Não exatamente. O autor não compara diplomatas ocidentais aos orientais de uma maneira 
que compara suas condutas.  

A comparação que o autor faz no texto é em relação aos diplomatas ocidentais e orientais com 
os diplomatas que nos deparamos hoje. 

 

 The general tenor of the text reflects the bipolar world order prevalent in the 
diplomatic scene after the Second World War. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Exato! O teor predominante no texto é esta comparação entre os dois lados do cenário 
diplomático após a Segunda Guerra Mundial.  

Temos como evidências a seguinte passagem: 

“The old diplomacy was based upon the creation of confidence, the acquisition of credit. The 
modern diplomat must realize that he can no longer rely on the old system of trust; he must 
accept the fact that his antagonists will not hesitate to falsify facts and that they feel no shame if 
their duplicity be exposed.” 

 

Questão 39 

As far as lexical comprehension is concerned, mark the following items as right (C) or wrong 
(E). 

 

 In the fragment “resolve on the other hand to impose a mass religion.” (lines 4 and 5), 
the underlined word means “alternative”. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

A palavra ‘resolve’ tem como significado ‘decide firmly on a course of action’, ou seja, decidir 
com forte determinação.  

Não há o significado de ‘alternative’, portanto as palavras não são sinônimas. 
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 In the fragment “They strain towards this objective” (line 10), the underlined word is 
synonymous with “move”. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

Vamos entender o significado destas expressões: 

-‘strain towards’ = se esforçar 

-‘move towards’ = avançar 

Não são palavras sinônimas. Cada expressão traz uma carga semântica diferente, enquanto a 
primeira passa uma imagem de mover algo através de um esforço, visto que há uma 
dificuldade (esforço) e a segunda traz uma mensagem neutra de avanço. 

 

 In “their prospects of happiness.” (line 11) the underlined word can be correctly 
replaced with chances or possibilities. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

As palavras ‘prospects’, ‘possibilities’ e ‘chances’ são sinônimas, ou seja, a substituição é 
correta. 

 

 In “and to render these conclusions effective” (lines 24 and 25), the underlined word 
means “to make”. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Uma breve pesquisa em dicionários nos traz o significado do verbo ‘to render’: ‘to make 
someone or something be or become something’. 

Fonte: Macmillan Dictionary 

 

Text 7 to answer questions from 40 and 41. 

Towards a fairer distribution 

https://bit.ly/pacote-cacd


QUESTÕES COMENTADAS - CACD 2019 | Primeira Fase               

Prepare-se para o CACD com quem mais aprova no país: https://bit.ly/pacote-cacd 
100 

 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

30 
 
 

 

 Translation and interpretation in matters of diplomacy is tricky. Language enthusiasts 
particularly enjoy the story of the Treaty of Wuchale, signed between Ethiopia and Italy 
in 1889. The text didn’t read the same in Amharic and Italian. The former guaranteed 
Ethiopia’s king Menelik II a good measure of autonomy in conducting foreign affairs. 
The latter established an Italian protectorate with no flexibility. The culprit: one verb, 
forming a permissive clause in Amharic and a mandatory one in Italian. Six years later, 
the differing interpretations led to war. Ethiopia won. 
If only the Ethiopians and Italians had modern translators at their side. Treaty translation 
is big business today. The European Union, for example, spends an estimated €300m 
annually on translating between its 23 official languages. (While this is a big chunk of 
money, it’s less than 1% of the EU’s annual budget.) Three of those—English, French, and 
German—are working languages in most meetings. In reality, English is most commonly 
used. But because each document must be faithfully recreated in each of the EU’s 23 
languages, creating authentic versions can be expensive and time-consuming. 
Thankfully, most problems are dealt with in procès-verbal, a way to introduce technical 
corrections to treaties without revisiting negotiations. It might still delay matters. Last 
year, for example, Ireland’s ratification of an EU treaty was delayed by grammatical 
errors in the Irish version. There are obvious trade-offs to language equality, but the EU 
has calculated that the delays and costs are worth it. 
The United Nations should revisit its own calculations. It has just six official and two 
working languages. The task of translation here in Geneva, home to most UN organs, is 
thus decidedly simpler. The UN’s official languages are geographically diverse—
combined, native speakers of Arabic, English, French, Mandarin, Russian and Spanish 
number over 2.2 billion. But the two working languages are bound to tradition. The 
persistence of French is attributed to its history as the “language of diplomacy”. In the 
hallways of the New York headquarters, English is (naturally) favored, and French is 
preferred in Geneva. Treaties registered with the United Nations Treaty Series are always 
translated into French and English. Documents are always provided in French and 
English. This city’s Geneva Conventions, written in equally authentic French and English 
versions, laid part of the groundwork for the international system. 
 

Towards a fairer distribution. Available at: <www.economist.com>. Retrieved on: Aug. 15. 2019, with adaptations. 

Questão 40 

Concerning the grammatical and semantic aspects of the text, mark the following items as right 
(C) or wrong (E). 

 

 The passage “the text didn’t read the same” (line 3) considers that the treaty had 
different meanings in Amharic and in Italian. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 
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Exatamente. A expressão ‘the text didn’t read the same’ se traduzindo ao pé da letra, já 
conseguimos perceber um indício de que eram textos que foram interpretados de maneiras 
diferentes.  

 

 The word “former” (line 3) refers to someone who created the Treaty. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

Quando falamos ‘the former president’, estamos nos referindo ao presidente passado, antigo, 
anterior.  Analisando o treco original, podemos perceber que a palavra ‘former’ se refere à 
versão antiga do tratado.  

‘The text didn't read the same in Amharic and Italian. The former guaranteed Ethiopia's king 
Menelik II a good measure of autonomy in conducting foreign affairs.’ 

 

 The word “latter” (line 5) relates to how slow the establishment of the Italian 
protectorate was. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

A palavra ‘latter’ se refere ao segundo tratado, mencionado na questão acima. As palavras 
‘former’ e ‘latter’ formam um jogo de palavras que significam ‘o primeiro’ e o ‘último’, 
respectivamente.  

 

 Mistranslation of a verb led Ethiopia and Italy to war. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Analisando as linhas 8-10 temos a seguinte mensagem: 

“The culprit: one verb, forming a permissive clause in Amharic and a mandatory one in Italian. 
Six years later, the differing interpretations led to war. Ethiopia won.” 

Ou seja, a interpretação de um verbo, tido como culpado, após 6 anos levou à guerra. 
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Questão 41 

Considering the grammatical and semantic aspects of the text, mark the following items as 
right (C) or wrong (E). 

 

 In the passage “The United Nations should revisit its own calculations.” (line 20), the 
underlined word can be correctly replaced with reconsider. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

O verbo ‘revisit’ significa revisitar, reconsiderar, olhar novamente, rever. Logo, questão correta. 

 

 “Trade-offs” (line 18) means “bad deals”. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

Uma simples busca ao dicionário nos leva ao significado de ‘trade-offs’: troca, equilíbrio, 
compromisso. Não é sinônimo de ‘bad deals’ e não significa um mau negócio. 

 

 The phrase “Bound to” (line 24) means “forced to keep a promise to”. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

‘Bound to’ significa que algo é obrigado a algo e/ou vinculado a algo, ou seja, na interpretação 
do texto, estar forçado a cumprir uma promessa. 

 

 The expression “laid […] the groundwork for” (lines 29 and 30) can be correctly 
replaced with prepared. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 
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É sinônimo de ‘laid the the groundwork for’: preparar, planejar e fornecer. No caso do 
enunciado, podemos realizar a troca da expressão acima por ‘prepared’ sem alterar o sentido 
da frase.  

 

Text 8 to answer questions from 42 and 43. 
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On any person who desires such queer prizes, New York will bestow the gift of loneliness 
and the gift of privacy. It is this largess that accounts for the presence within the city’s 
walls of a considerable section of the population; for the residents of Manhattan are to 
a large extent strangers who have pulled up stakes somewhere and come to town, 
seeking sanctuary or fulfillment or some greater or lesser grail. The capacity to make 
such dubious gifts is a mysterious quality of New York. It can destroy an individual, or it 
can fulfill him, depending a good deal on luck. No one should come to New York to live 
unless he is willing to be lucky. 
 […] 
There are roughly three New Yorks. There is, first, the New York of the man or woman 
who was born here, who takes the city for granted and accepts its size and its turbulence 
as natural and inevitable. Second, there is the New York of the commuter—the city that 
is devoured by locusts each day and spat out each night. Third, there is the New York of 
the person who was born somewhere else and came to New York in quest of something. 
Of these three trembling cities the greatest is the last—the city of final destination, the 
city that is a goal. It is this third city that accounts for New York’s high-strung disposition, 
its poetical deportment, its dedication to the arts, and its incomparable achievements. 
Commuters give the city its tidal restlessness; natives give it solidity and continuity; but 
the settlers give it passion. And whether it is a farmer arriving from Italy to set up a small 
grocery store in a slum, or a young girl arriving from a small town in Mississippi to escape 
the indignity of being observed by her neighbors, or a boy arriving from the Corn Belt 
with a manuscript in his suitcase and a pain in his heart, it makes no difference: each 
embraces New York with the intense excitement of first love, each absorbs New York 
with the fresh eyes of an adventurer, each generates heat and light to dwarf the 
Consolidated Edison Company. 
  

White, E.B. (1999) Here is New York.  New York: The Little Book Room, with adaptations. 

 

Questão 42 

Considering the text, mark the following items as right (C) or wrong (E). 

 

 The word “largess” (line 2) could be correctly replaced with generosity. 

Gabarito: Certo 
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Comentários: 

A palavra ‘largess’ significa: ato generosos de dar presente ou dinheiro a pessoas. De acordo 
com o anunciado, podemos realizar a troca sem a alteração de sentido. 

 

 The word “bestow” (line 1) could be correctly replaced with exchange. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

A palavra ‘bestow’ significa doar, conceder, conferir. E a palavra ‘exchange’ significa trocar, 
mudar, realizar permuta.  

As palavras não compartilham do mesmo significado, então realizar a substituição alteraria o 
sentido. 

 

 The fragment “to dwarf the” (line 25) could be correctly replaced with that contribute 
to. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

‘To dwarf the’ significa fazer com que algo pareça pequeno/menor em uma comparação. Não 
pode ser substituído pelo item sugerido sem alterar o sentido da frase. 

 

 The fragment “sanctuary or fulfillment or some greater or lesser grail” (line 5) could 
be correctly replaced with refuge or satisfaction or some greater or lesser prize. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Um dos significados de ‘fulfillment’ é satisfação. 

‘Grail’, por sua vez, significa “graal’, ou seja, algo almejado, assim como um prêmio (prize). 

Logo, a substituição sugerida faz todo o sentido, visto que o sentido da frase continuaria o 
mesmo.  
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Questão 43 

Mark the following items as right (C) or wrong (E) in summarizing the views of the author of the 
text. 

 

 Loneliness and privacy are unambiguously valuable gifts. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

Eles não são ‘unambiguously gifts’, eles são ‘dubious gifts’, linhas 8 e 9. 

 

 While Native Americans gave New York solidity and continuity, European settlers 
gave it passion. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

O enunciado deixa claro que são os Europeus que são pessoas que se mudam, em grupo, 
para morar em outro local, neste caso, Nova Iorque.  

Porém, de acordo com o texto, não são os Europeus os responsáveis por este fato, o autor 
deixa claro que este ‘settler’ pode ser uma jovem garota que está recém chegando na cidade 
de Mississipi ou até mesmo um agricultor que chegou da Itália para montar uma pequena 
mercearia em uma favela.  

 

 The influx of people from other places is eroding New York’s unique character. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

Não há um ‘unique character’, um caráter único. Existem 3 perfis em Nova Iorque de pessoas 
que vêm de outros lugares e estes três não corroem o caráter de Nova Iorque, mas sim o 
valorizam.  
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 A young girl arriving in New York from a small town in Mississippi will embrace New 
York with the intense excitement of first love, even though she will now suffer the 
indignity of being observed by her neighbors. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

Errado! A garota sai do Mississipi justamente para não ser observada pelos vizinhos.  

 

HISTÓRIA DO BRASIL 
Professor Diogo d’Angelo @professordiogororiz | Professor Pedro Soares @profpedrosoares 

Questão 44 

Os velhos, as mulheres, os meninos que não têm forças, nem armas com que se defender, 
morrem como ovelhas inocentes às mãos da crueldade herética, e os que podem escapar à 
morte, desterrando-se a terras estranhas, perdem a casa e a pátria. […] Não fora tanto para 
sentir, se, perdidas fazendas e vidas, se salvara ao menos a honra; mas também esta a passos 
contados se vai perdendo; e aquele nome português, tão celebrado nos anais da fama, já o 
herege insolente com as vitórias o afronta, e o gentio de que estamos cercados, e que tanto o 
venerava e temia, já o despreza. 

VIEIRA, A. Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra a Holanda. In:  BOSI, A. (org.) 
Essencial Padre Antônio Vieira.  São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 248. 

 Considerando as dimensões econômica, social e política da América portuguesa, julgue o 
item a seguir. 

 

 Condenada por intelectuais da igreja como Antônio Vieira, a escravidão indígena foi 
proibida logo no primeiro século de colonização da América portuguesa. Sintomas da 
mudança do padrão de mão de obra indígena para o africano ao longo do século 16 
foram o fim das bandeiras, na capitania de São Vicente, e o início da edificação de 
reduções jesuíticas, como a de Sete Povos das Missões. 

Gabarito: Errado 

Comentário: 

Embora a escravidão pura e simples tenha sido recriminada pelo papado e, depois, atacada 
por Bartolomé de las Casas durante os debates de Valladolid, ainda havia a possibilidade – 
muito utilizada na América portuguesa –, de escravidão indígena com a declaração de 
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“guerras justas” e o aprisionamento dos sobreviventes. Ademais, o item se equivoca ao dizer 
que a mudança do padrão de mão de obra se deu ao longo século XVI, quando ocorre no 
XVII; que as bandeiras acabaram, quando vão se iniciar também no XVII; e que, finalmente, as 
reduções de Sete Povos se deram no século XVI, quando serão fundadas no XVII e XVIII. Por 
isso, item errado. 

 

 A escassez de meios, nas forças armadas regulares de Portugal, para guarnecer suas 
possessões no ultramar motivou as elites coloniais a organizarem meios de defesa 
próprios, geralmente sem instrução militar formal. Exemplos disso são a construção, 
com mão de obra indígena, de um enorme galeão a mando de Salvador Correia de Sá 
e Benevides para a própria empresa de reconquista de Angola, e a expulsão, pelas 
ordenanças da cidade do Rio de Janeiro, dos invasores franceses liderados por Jean-
François Duclerc. 

Gabarito: Certo 

Comentário: 

As forças terrestres lusitanas nunca tiveram capacidade de enfrentar seus rivais na Europa nem nas 
possessões ultramarinas, sempre contando, para isso, com o suporte de aliados ou dos colonos do 
império. O caso de Salvador Correia de Sá, e outros de sua família anteriormente, é grande exemplo do 
empenho da elite luso-brasileira na manutenção do império com seus próprios recursos, um expediente 
típico da Idade Moderna em vários sentidos. Item correto. 

 

 A descoberta de ouro e a consequente circulação de riquezas na capitania das Minas 
Gerais atraiu grande número de migrantes para a região, propiciando o surgimento 
de um ambiente cosmopolita e intelectualmente sofisticado. Nesse contexto, a 
abertura das primeiras gráficas na América portuguesa – autorizadas pelo Marquês de 
Pombal no âmbito de um conjunto de medidas ditas esclarecidas, que visavam a 
atualizar a relação entre Metrópole e Colônia – contribuiria para catalisar a circulação 
dos ideais revolucionários do Iluminismo francês entre a elite letrada local. 

Gabarito: Errado 

Comentário: 

O período de extração do ouro foi marcado por maior fiscalização e presença do governo português nas 
terras americanas. A preocupação com a circulação de ideias “afrancesadas” – isto é, as ideias do 
iluminismo francês – faria com que, ao contrário do que informa o item, a imprensa fosse proscrita do 
territorial colonial por D. Maria I em 1785. Essa medida foi revertida por seu filho quando da vinda da 
família real ao Brasil. Item errado. 
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 Anulando o Tratado del Pardo de 1761, o Tratado de San Ildefonso de 1777 retomava 
o princípio do uti possidetis  consagrado no Tratado de Madri de 1750 e confirmava, 
para a Coroa portuguesa, os territórios ocupados no centro-oeste e na Amazônia por 
meio de bandeiras, entradas e monções. 

Gabarito: Certo 

Comentário: 

O tratado de Santo Ildefonso, considerado pela diplomacia brasileira no Império e na República como 
caduco depois do tratado de Badajoz de 1801, reconheceu o avanço feito pelos portugueses para o Oeste, 
mas retirou-lhe o controle dos Sete Povos de Missões ao Sul. Esse território fora tomado pelos hispano-
americanos e confirmado pelo acordo de 1777. Item correto. 

 

Questão 45 

 Tal como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, de 1798, também conhecida 
como Revolução dos Alfaiates, foi uma sublevação formada pela elite econômica local 
descontente com os altos impostos cobrados na colônia. No caso da Conjuração 
Baiana, um dos principais pleitos dos revoltosos era a abertura dos portos brasileiros, 
com vistas a permitir a aquisição de algodão britânico a preços mais econômicos. 

Gabarito: Errado 

Comentário: 

A Inconfidência Mineira de 1789 de fato foi articulada em grande medida pelas elites locais. O mesmo, 
contudo, não pode ser dito da revolta na Bahia. Como o próprio nome nos indica, a Revolução ou Revolta 
dos Alfaiates não foi encabeçada pela elite econômica da Bahia, mas pelas camadas populares, com 
propostas mais radicais, como a abolição da escravatura, para além da abertura dos portos. Item errado. 

 

 O estímulo ao desenvolvimento econômico do Brasil, decorrente dos primeiros 
alvarás decretados por D. João VI logo ao chegar ao Rio de Janeiro, em 1808, foi 
tolhido pelo Tratado de Comércio e Navegação com o Reino Unido. Apenas em 1815, 
após a derrota de Napoleão em Waterloo, o príncipe regente elevaria a condição 
jurídica do Brasil como unidade integrante ao Reino Unido de Portugal e Algarve, 
concedendo ao Brasil os mesmos direitos políticos e econômicos de Portugal. 

Gabarito: Anulada 

Comentário: 
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Anulado. A argumentação da banca foi a seguinte para a anulação: “o item foi anulado, considerando-se 
que, há muito tempo, a historiografia brasileira e a estrangeira refutam a tese segundo a qual a economia 
colonial do Brasil, de modo geral, teria sido “tolhida” ou prejudicada na/pela conjuntura de transmigração 
da família real e corte lisboeta para o Rio de Janeiro, em 1808, responsável pela edição de uma série de 
decretos, leis e ordens régias, como o da Abertura dos Portos às Nações Amigas (leia-se, a Inglaterra). 
Ocorre que, transformando a face político-institucional e administrativa dos domínios portugueses na 
América e consolidando a posição de centralidade socioeconômica do Rio de Janeiro, que remontava ao 
século 18, 1808 teria operado aquilo que muitos historiadores denominam “enraizamento da metrópole 
na colônia” (DIAS, 1976; MARTINS, 2014, p. 716) ou a “inversão do estatuto colonial do Brasil” (NEVES, 
2014, p. 104). Longe de ser enredado em si mesmo, 1808 deve ser visto como um momento emblemático 
de um processo histórico de longa duração, responsável por projetar o Brasil à condição de “principal joia” 
da Coroa Lusa e, desse modo, fomentar os planos de uma eventual transferência da sede do Império e 
mudança de eixo político do mesmo. Entre o último quartel do século 18 e o início do seguinte, a América 
portuguesa como um todo vivenciara ampla expansão socioeconômica com base na diversificação 
agrícola, na recuperação global dos preços dos principais produtos agroexportáveis (em especial, o açúcar 
e o algodão), no fortalecimento dos mercados internos e dos grupos mercantis coloniais e no crescimento 
demográfico das cidades (ALDEN, 1984, 1963; NOVAIS, 1995; ARRUDA, 1997; PARRON, 2011, p. 45; 
FRAGOSO, 2013). Sendo assim, 1808 e os decretos do então Príncipe Regente, Dom João, como o da 
Abertura dos Portos, assinado em Salvador (FAUSTO, 2015, p. 106), bem como o que determinou o fim 
das proibições para a instalação de manufaturas nos domínios americanos de Portugal (revogação do 
Alvará de 1785), este sim assinado no Rio de Janeiro, longe de representarem derrocada econômica, são 
interpretados como ampliação do papel do Brasil na balança política do Império, passando a antiga 
colônia a dispor de condições comerciais e fiscais semelhantes às do próprio reino (metrópole). Doutra 
feita, a igualdade política só viria, de fato, com a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, em 1815, 
como consequência das negociações do Congresso de Viena (e não da derrota napoleônica em 
Waterloo).“ 

 

 A Revolução Pernambucana, deflagrada em 1817, embora tenha sido rapidamente 
debelada, teve forte repercussão nas elites provinciais brasileiras, particularmente 
em regiões distantes do Rio de Janeiro. O aumento de impostos e a escassez de 
interlocução política, de que se ressentiam a maior parte das províncias, contrastavam 
com os relatos de uma Corte extravagante e perdulária, levando alguns a entenderem 
a transferência da Corte como um colonialismo interno, em que o Rio de Janeiro 
subjugava as demais províncias brasileiras. 

Gabarito: Certo 

Comentário: 

Item muito bem construído. A situação da Corte joanina no Brasil passou a ser criticada na medida em 
que a presença contínua do rei não teve como corolário melhoria de vida ou abertura política, mantendo-
se a monarquia absoluta. Em termos econômicos, a criação e manutenção de grande aparato burocrático 
e, mais, o custeio da Corte no Rio de Janeiro significou aumento de impostos em várias províncias com o 
fito de pagar o acréscimo de despesas. Essa transferência de recursos da periferia ao centro político fez 
crescer o descontentamento das elites provinciais com o regime. A sensação compartilhada por elas era 
a de que ao invés de colônia de Lisboa eram, agora, colônia do Rio de Janeiro. Pernambuco, em particular, 
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pelo forte senso de autonomia política fruto de sua história de luta contra os holandeses, sublevou-se 
após aumentos de impostos. Item correto. 

 

 Inspirada pelas Cortes de Cádiz, que limitaram o poder da monarquia espanhola, 
deflagrou-se na cidade do Porto, em 1820, uma revolução similar, cujos 
desdobramentos logo se fariam sentir nos dois lados do Atlântico. No caso do Brasil, 
o confisco indiscriminado de residências particulares, a inquietação das tropas 
desmobilizadas após a Revolução Pernambucana e a insatisfação das províncias com 
as elevações dos impostos minavam a autoridade da Coroa. 

Gabarito: Certo 

Comentário: 

Inspirada nas Cortes de Cádiz e no levante liberal espanhol de janeiro de 1820 que inaugurou o triênio 
liberal, a revolução do Porto deu o pontapé no processo cujo desfecho resultou na cesura de laços 
entre Brasil e Portugal. Certo é que a situação interna ao reino do Brasil facilitou bastante a adesão das 
províncias às Cortes portuguesas, tais como a insatisfação com o modelo político, o descontentamento 
com os impostos elevados, além da repressão da revolução de 1817. Item correto. 

 

Questão 46 

Quanto ao processo de consolidação do Estado brasileiro nas primeiras décadas da 
Independência, julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 

 Decorrida de forma pacífica e sem grandes abalos, a Independência do Brasil apoiava-
se na existência de uma elite política homogênea, com uma base social firme e um 
projeto claro para a nova nação, na forma de uma monarquia constitucional de base 
econômica escravocrata. 

Gabarito: Errado 

Comentário: 

O item é complexo porque traz três elementos para a análise do candidato: a independência como 
movimento pacífico; a existência de uma elite homogênea; a defesa de um único projeto claro para o país. 
Acerca do primeiro, pode-se dizer que há polêmica historiográfica. As produções mais recentes, como a 
de Hélio Franchini – Independência e Morte –, defendem a tese de que o movimento foi violento. Isso se 
opõe à ideia defendida por, por exemplo, Oliveira Lima, de que a separação de Portugal fora um desquite 
amigável. Os outros dois pontos elencados já são mais claros: no contexto da independência, as elites 
brasileiras possuíam divergências entre si e não concordavam num único projeto para o novo país a ser 
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construído. Entre as elites do Grão-Pará, de Pernambuco, de Minas e de São Paulo, as diferenças eram 
grandes, fruto dos laços econômicos e políticos criados ao longo do período colonial e joanino. No que se 
refere aos projetos para o novo Império, ainda que tenha prevalecido a monarquia centralizada, houve a 
defesa de modelos de monarquia federativa e, mesmo, de República. Assim, o item erra na afirmação da 
coesão intraelites e da clareza de projetos para o Brasil. Item errado. 

 

 A dissolução da Assembleia Constituinte por D. Pedro I, no episódio conhecido como 
“Noite da Agonia”, foi motivada pelo impasse entre o imperador e a maioria dos 
constituintes, que buscavam limitar o Poder Executivo do monarca. Ecoando como 
uma clara demonstração do poder do imperador e da influência dos burocratas que o 
cercavam – muitos deles portugueses –, esse atos discricionários do soberano 
alimentaram movimentos provinciais federativos e republicanos, cujo 
desdobramento mais candente foi a Confederação do Equador, proclamada pouco 
tempo depois da Constituição Outorgada de 1824. 

Gabarito: Certo 

Comentário: 

Os constituintes de 1823, ainda que divididos nos projetos a adotar para o Império, tendiam, após a 
apresentação do projeto constitucional em setembro, à aprovação de um texto que reduzisse os poderes 
do monarca. 

Assim, queriam que o imperador não tivesse poder de veto definitivo - nem em leis ordinárias, mas 
também sobre a constituição votada - e, mais, não fosse capaz de dissolver a Câmara dos Deputados. 
Esse intuito dos constituintes, entrava em choque direto com os planos de Pedro I. O Bragança 
considerava que o papel de um rei era central num sistema monárquico, mesmo que 
constitucional. Assim, em face do impasse criado e do clima efervescente no Rio de Janeiro 
decorrente das discussões parlamentares, o imperador decidiu por fechar manu militari a 
Constituinte, em novembro de 1823. 

Esse evento causou profunda consternação entre as elites do Império. Perceberam que não 
teriam voz na construção do arcabouço institucional do novo país pelo qual (muitos) lutaram. 
A frustração com o governo imperial levaria ao crescimento das propostas de maior 
descentralização política e administrativa, que ganharia contornos mais evidentes no período 
regencial. 

Em Pernambuco, o descontentamento com os rumos do país, políticos e econômicos, 
chegaram às vias da revolução, estimulada, dentre outros elementos, pelo histórico da 
província de revoltas contra o poder central. 

Contudo, esse plural em “movimentos provinciais”, como se em muitas províncias tais movimentos 
tivessem ocorrido, é um pouco forçado. De qualquer modo, item correto. 
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 À luz da necessidade de renovação do Tratado de 1810, que caducava em 1825, o 
Reino Unido propôs-se a mediar as tratativas para o reconhecimento oficial da 
Independência do Brasil por Portugal, tendo sido mesmo um inglês o representante 
de Portugal nas negociações dos respectivos termos finais. Se, para Portugal, a 
Independência do Brasil foi negociada de uma perspectiva eminentemente política, 
para a Inglaterra, tratava-se, em larga medida, de uma oportunidade comercial, 
motivo por que esta impôs o fim do tráfico de escravos como uma das condições para 
o reconhecimento da Independência brasileira. 

Gabarito: Anulada 

Comentário: 

Anulado. Conforme a argumentação para a anulação: “o item foi anulado, pois,por sua semântica, o uso 
do termo “caduquice”, para referir-se ao Tratado de 1810, provoca confusão na leitura do enunciado. 
Com efeito, em 1825, passados 15 anos da assinatura do tratado com a Inglaterra, o texto do acordo 
previa nada mais que a possibilidade de uma revisão em conformidade entre as partes. Segundo consta 
no próprio documento, que foi compilado por Eugênio Vargas Garcia, “1810 - Tratado de Comércio e 
Navegação entre Portugal e Grã-Bretanha, art. XXXII: concordou-se, e foi estipulado pelas Altas Partes 
Contratantes, que o presente Tratado será ILIMITADO ENQUANTO À SUA DURAÇÃO; que as obrigações e 
condições expressadas e contidas nele serão PERPÉTUAS E IMUTÁVEIS; e que NÃO SERÃO MUDADAS OU 
ALTERADAS DE MODO ALGUM no caso que Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal, seus herdeiros 
ou sucessores tornem a estabelecer a sede da Monarquia portuguesa nos domínios europeus desta 
Coroa.” Já quanto ao “art. XXXIII: porém, as duas Altas Partes Contratantes se reservam O DIREITO DE 
JUNTAMENTE examinarem e REVEREM os diferentes artigos deste tratado NO FIM DO TERMO DE QUINZE 
ANOS, contados da data da troca das ratificações do mesmo; e de então proporem, discutirem e fazerem 
aquelas emendas ou adições que os verdadeiros interesses dos seus respectivos vassalos possam parecer 
requerer”. Ademais, a associação unilateral entre a imposição do fim do tráfico e a oportunidade 
comercial britânica é hoje alvo de críticas por seu reducionismo. Interpretações mais recentes, como as 
de Adam Hochschild e Beatriz Mamignonian, apontam que outros interesses e motivações estiveram 
presentes na conhecida pressão inglesa sobre o Brasil para o fim do tráfico, como questões humanitárias 
e moralreligiosas. Além disso, à luz da historiografia mais recente, os interesses portugueses não foram 
apenas ou eminentemente políticos, já que o reconhecimento da independência do Brasil envolveu, por 
exemplo, o pagamento de vultosa soma indenizatória. “ 

 

 Apesar de certa desconfiança em vista da adoção do regime monárquico de governo, 
a Independência do Brasil tardou poucos anos a ser reconhecida pelas repúblicas sul-
americanas e pelos Estados Unidos. Também na África, a notícia foi recebida com 
entusiasmo por muitas lideranças locais, sendo africana a primeira monarquia a 
reconhecer a Independência do Brasil. 

Gabarito: Certo 

Comentário: 
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Os temores com o estabelecimento de uma monarquia no Brasil tendo à frente um Bragança 
português provinham da ideia de que o Império brasileiro poderia acabar servindo de ponta 
de lança para um movimento da Santa Aliança contra as independências da América 
espanhola. 

Tal receio permaneceu por algum tempo, mesmo depois dos reconhecimentos oficiais e 
mútuos, e foi invocado pelas Províncias Unidas do Rio da Prata no contexto da guerra da 
Cisplatina, com o objetivo de angariar apoio de Bolívar à causa argentina. 

Ainda assim, o reconhecimento da independência brasileira deu-se muito rapidamente no 
continente americano. No Ocidente, o primeiro país a reconhecer o Brasil foram os Estados 
Unidos da América. O primeiro cronologicamente a fazê-lo, contudo, foi o imperador de 
Benim em 1824. Item correto. 

 

Questão 47 

Considerando a política externa brasileira no período conhecido como República Velha, 
julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 

 Primeira negociação chefiada pelo Barão do Rio Branco em tema de fronteiras, a 
controvérsia com a Argentina pela região de Palmas foi resolvida de maneira 
favorável ao pleito brasileiro, por meio da arbitragem do presidente norte-americano 
Grover Cleveland. 

Gabarito: Certo 

De fato, a primeira missão chefiada pelo Barão, até então isolado na legação brasileira de 
Liverpool, referiu-se a Palmas, quando do convite a ele dirigido pelo presidente Floriano 
Peixoto. A questão de Palmas lhe era cara, visto que seu pai, o Visconde do Rio Branco, fora 
um dos principais negociadores brasileiros da questão no período imperial. Para a condução 
da questão (bastante exaltada desde a fracassada solução de partição “salomônica” defendida 
por Quintino Bocaiúva, primeiro chanceler republicano), o Barão pôs a serviço do país a sua 
genialidade singular, bem como a capacidade de se dedicar longa e laboriosamente a 
serviços extenuantes de pesquisa e análise que, não poucas vezes, levavam-no ao desgaste 
físico e psicológico. No fim, o presidente Cleveland, árbitro do litígio,  defendeu integralmente 
a posição brasileira. Item correto. 

 

 Fiel ao princípio da igualdade entre os estados, que lhe rendeu o epíteto de Águia da 
Haia, Rui Barbosa foi um dos maiores defensores da neutralidade brasileira por 
ocasião da Primeira Guerra Mundial. 
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Gabarito: Errado 

Rui Barbosa, efetivamente apelidado de a “Águia de Haia” foi defensor não da neutralidade, 
mas sim da entrada do Brasil ao lado da Entente. Item errado. 

 

 O torpedeamento de navios brasileiros por submarinos alemães levou o Congresso 
brasileiro a reconhecer o estado de guerra iniciado pelo Império alemão e a 
estabelecer represálias. O esforço bélico brasileiro incluiu o envio de oficiais 
aviadores para integrar o Grupo da Real Força Aérea britânica, da missão de médicos-
cirurgiões à França e de uma Divisão Naval de Operações de Guerra (DNOG) à costa 
africana. 

Gabarito: Certo 

O apoio brasileiro efetivo à causa da Entente depois dos torpedeamentos alemães a navios 
brasileiros em 1917 foi relativamente pequeno. De fato, o item está correto ao elencar os 
auxílios dados pelo Brasil ao esforço de guerra. 

 

 O afastamento brasileiro da Liga das Nações sinalizou o desengajamento da política 
externa brasileira no multilateralismo universal, que tinha, naquela época, seu núcleo 
nas potências europeias. A reorientação da política externa brasileira foi estimulada 
pelo governo norte-americano, que almejava estabelecer uma entente  Brasil - 
Estados Unidos, assentada no compartilhamento de uma retórica pan-americanista. 

Gabarito: Errado 

A reorientação da política externa no período pós-Rio Branco é tratada por Ricupero como 
“medíocre”. Em sua abordagem acerca da saída do Brasil da Liga, Ricupero afirma que tal 
medida do país foi consequência de uma série de erros diplomáticos na busca por uma 
cadeira permanente no Conselho da Liga. Sendo preterido pela Alemanha, após a assinatura 
do tratado de Locarno de 1925, o Brasil retirou-se da Liga para não sofrer a humilhação 
diplomática de ser retirado do Conselho quando de sua recomposição. Não se pode afirmar 
que o desengajamento do Brasil nessa política multilateral (recusando-se a assinar as 
convenções que limitavam o rearmamento naval ou ainda o pacto Briand-Kellog) tenha 
ocorrido por estímulo americano, então em fase isolacionista, mas por questões internas, pelas 
orientações dadas pelos presidentes Arthur Bernardes (presidente à época da saída da Liga) 
ou de Washington Luís, presidente cuja diplomacia foi caracterizada por Ricupero como “de 
omissão”. Item errado. 
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Questão 48 

No que concerne aos projetos de implantação do federalismo no Brasil e aos respectivos 
desdobramentos nos planos interno e externo durante o período regencial, julgue (C ou E) os 
itens a seguir. 

 

 Apesar da grande diferença nos regimes de governo do Brasil e dos Estados Unidos, 
fórmulas liberais norte-americanas para temas como federalismo, republicanismo, 
imigração e comércio encontravam eco no parlamento brasileiro. O período das 
regências, especialmente após a passagem do Ato Adicional de 1834, inaugurou um 
novo arranjo político no Brasil, em que os princípios republicanos norte-americanos 
já não pareciam confrontar tão abertamente os da monarquia constitucional 
brasileira. 

Gabarito: Certo 

O exemplo criado pelos Estados Unidos na formulação de seu regime político foi muito forte 
para o restante da América, incluindo o Brasil. Já na primeira legislatura imperial vozes se 
levantaram pedindo uma “monarquia federativa”, com autonomia às províncias, mas que não 
prosperou no I Reinado. Vencendo os liberais moderados com a abdicação de Pedro I em 7 
de abril de 1831, colocaram em prática seu ideal de descentralização, muito embora ainda 
estivesse distante da experiência norte-americana. 

Interessante é notar que os liberais da regência, como também os do partido liberal mais a 
frente, distinguiam a descentralização política da descentralização administrativa. 
Acreditavam que esta última era necessária, enquanto a primeira, não. 

Ainda assim, a fórmula adotada - a criação de Assembleias Provinciais com relativos poderes 
sobre empregos e orçamento - não retrocedeu, mesmo com a subida dos conservadores ao 
poder. Isso significa dizer que atendeu a um anseio geral das elites nacionais. Item correto. 

 A Revolta dos Cabanos congregava diferentes grupos sociais insatisfeitos com a 
abdicação de D. Pedro I e com a apatia dos primeiros meses de governo regencial. 
Em vista desse contexto de inquietação das elites provinciais, o Senado aprovou o 
Ato Adicional de 1834, que revisava a Constituição de 1824 reforçando os 
mecanismos de atuação do Poder Executivo por meio da criação do Conselho de 
Estado, da eleição de regente único e do reforço do papel dos presidentes 
provinciais, eleitos indiretamente pelas assembleias provinciais. 

Gabarito: Errado 

O item é bastante complexo porque entra em alguns detalhes do processo político do período 
regencial. Iniciemos pela afirmação de participação do Senado no processo de aprovação do 
Ato Adicional. A reforma constitucional no Império exigia a eleição de uma Câmara especial 
com o fito específico de votar pela alteração ou manutenção de determinados artigos da 
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Carta. Essa determinação foi interpretada pelos deputados liberais como uma prerrogativa 
exclusiva da câmara temporária - ora, se a constituição mandava eleger nova legislatura para 
isso, o Senado vitalício não poderia participar da reforma constitucional. Os senadores 
aquiesceram aos argumentos dos deputados por entenderem a precária situação em que se 
encontravam: a extinção da Alta Casa era uma possibilidade real e, portanto, estavam 
esvaziados de poder de barganha. Assim, os senadores aprovaram o projeto de lei que 
convocou uma Assembleia responsável por modificar a carta de 1824, mas não participaram 
da aprovação final do texto do Ato Adicional. 

A reforma de 1834, por sua vez, foi marcada pela descentralização do poder e pela dissolução 
do Conselho de Estado. Embora tenha havido a mudança de regência trina para regência una, os 
presidentes de província continuaram a ser apontados pelo governo central. Por fim, a Revolta dos 
Cabanos (não a Cabanada) foi marcadamente popular, ainda que no seu começo a elite 
política tenha participado. Os motivos centrais da revolta podem ser descritos como um 
movimento insurrecional contra a difícil situação das classes populares e as disputas faccionais 
por empregos e poder na província do Maranhão. Por todas as razões apontadas, item errado. 

 

 O reconhecimento das independências da República do Piratini e, de maneira mais 
efêmera, da República Juliana, pelos governos da Argentina, do Uruguai, do Paraguai 
e da Itália, constitui elemento evidente da capacidade de articulação interna e 
externa dos grupos envolvidos na Revolução Farroupilha. Para debelar a revolta, o 
governo imperial viu-se forçado, no plano interno, a fazer uma série de concessões 
aos líderes da revolução e, no plano externo, a desenvolver uma política mais 
agressiva contra o governo de Juan Manuel Rosas, que apoiava os insurgentes 
farroupilhas. 

Gabarito: Errado 

A república do Piratini não foi reconhecida oficialmente pelos países elencados, até porque 
“Itália” nem existia enquanto país unificado nesse momento histórico - a unificação da Itália se 
deu em 1861, finalizada com a conquista de Roma em 1870. Ademais, enquanto durou a 
revolta no Sul (1835-1845), o governo brasileiro buscou se aproximar de Rosas que era rival 
de Fructoso Rivera que, por sua vez, apoiava os farrapos. Item errado. 

 

 Estimulada pelo partido liberal e com o apoio do Clube da Maioridade, a antecipação 
da maioridade legal de D. Pedro II contava com o apoio dos próprios governistas 
conservadores. A instabilidade do sistema eletivo das regências e a inquietação 
diante das várias rebeliões provinciais levaram a um consenso entre a elite política a 
respeito da necessidade de se recorrer à figura monárquica para apaziguar a nação. 

Gabarito: Certo 

A antecipação da Maioridade do Imperador era fato quase consensual entre deputados, 
senadores e demais membros da elite política imperial, no fim da década de 1830. No ano de 
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1840, os conservadores no poder decidiram apoiar a maioridade quando o imperador 
completasse seus quinze anos em 2 de dezembro daquele ano. Os liberais que apoiavam a 
medida, i.e. a Maioridade, imediatamente não aceitaram essa proposta e, com o apoio do 
presidente do Senado, Marquês de Paranaguá, declararam o imperador maior de idade em 
23 de julho. Assim, a afirmação de que entre os apoiadores da Maioridade contavam-se os 
conservadores é correta, ainda que houvesse diferenças quanto à data precisa da antecipação. 
Toda a instabilidade dos tempos regenciais foram fortes fatores para que as elites, 
independentemente dos partidos a que se filiassem, buscassem recorrer à legitimidade que 
o pequeno imperador fornecia ao sistema político. Item correto. 

 

Questão 49 

A respeito dos partidos políticos, das respectivas propostas para a organização institucional e 
do sistema eleitoral no Segundo Reinado, julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 

 Entre as principais reformas apoiadas pelo Regresso conservador de 1840, 
constavam o fortalecimento da Justiça eletiva, o restabelecimento do Conselho de 
Estado e o fim da vitaliciedade dos senadores. 

Gabarito: Errado 

O regresso conservador se iniciou em 1837, com uma pauta de retomada da centralização do 
poder realizada por meio da aprovação da lei de interpretação do ato adicional em 1840 e de 
reforma do Código de Processo Penal em 1841. 

Essas medidas, ao contrário do que afirma o item, diminuíram os poderes da justiça eletiva, 
retomando para o governo central a prerrogativa de nomeação de funcionários nas 
localidades. 

Além disso, os líderes do Regresso defenderam as prerrogativas mais conservadoras 
existentes na Carta de 1824, com a retomada do Conselho de Estado, pouco após a 
declaração de maioridade do Imperador, e a manutenção da vitaliciedade do Senado. Item 
errado. 

 

 A base social do Partido Liberal era majoritariamente composta por profissionais 
liberais e grandes proprietários rurais, ao passo que, no Partido Conservador, 
predominavam os grandes proprietários rurais e burocratas. 

Gabarito: Certo 
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Item um pouco complexo porque não há estudo aprofundado sobre os grupos sociais que 
compunham os dois partidos ao longo de todo o segundo reinado, ainda mais considerando-
se os grupos dissidentes do próprio partido liberal. 

Mas, com as informações disponíveis, pode-se considerar o item correto. Grandes 
proprietários rurais dos dois lados, com maior parte de “profissionais liberais” no partido 
liberal e burocratas no partido conservador. Item correto. 

 

 Durante o período da chamada Conciliação, as reformas no sistema eleitoral 
ensejadas pela Lei dos Círculos de 1855 contemplaram o estabelecimento do voto 
distrital com o objetivo de romper o monopólio das grandes bancadas provinciais. 

Gabarito: Certo 

A lei dos círculos, que chamaríamos de lei do voto distrital, circunscreveu as eleições a áreas 
menores, com o objetivo de combater manipulações em nível provincial. O resultado, 
contudo, não agradou as lideranças políticas. Isso porque se no modelo anterior os líderes 
provinciais tinham muito poder, neste outro, não possuíam quase nenhum. O controle das 
disputas passou para as mãos dos pequenos potentados locais, retirando a capacidade de 
direção das eleições dos grandes nomes da política imperial. Desse modo, outra reforma 
eleitoral foi realizada em 1860 buscando adereçar esta questão. Item correto. 

 

 Os liberais republicanos organizaram-se ao redor da contestação de posicionamentos 
saquaremas. As principais formas de protesto deles foram consideradas radicais, o 
que os alijou dos cargos políticos. 

Gabarito: Errado 

Uma das principais defesas dos saquaremas se referia à centralização do Estado. Os 
republicanos liberais (diversamente dos republicanos positivistas) propunham o federalismo 
como a melhor organização do Estado. O fato de serem republicanos e federalistas, contudo, 
não os impedia de tomarem posse em cargos públicos ou políticos. Item errado. 

 

Questão 50 

Considerando as pressões britânicas pelo fim do tráfico atlântico de escravizados e as 
posições brasileiras acerca do tema a partir da década de 1840, julgue (C ou E) os itens a 
seguir. 
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 Na década de 1840, ocorreu um acirramento das pressões inglesas contra o tráfico 
atlântico, resultando em apreensões de navios pela Marinha britânica. Essa atitude 
foi justificada pelo Foreign Office com base no tratado firmado com o governo 
brasileiro em 1826, o que levou à promulgação unilateral do Ato Aberdeen de 1845. 

Gabarito: Certo 

De acordo com os tratados secretos estabelecido entre o Imperador Pedro I e a Inglaterra, o 
tráfico de escravos para o Brasil deveria ter cessado em 1830. 

Contudo, o acordo não foi efetivamente implementado pelo Império, apesar da aprovação da 
lei de 7 de novembro de 1831, no período regencial. 

Depois da negativa brasileira em renegociar as taxas comerciais preferenciais extintas em 
1844 (pela tarifa Alves Branco), a Inglaterra decidiu retaliar as duas questões com a adoção da 
Bill Aberdeen, tratando o comércio negreiro como pirataria e julgando os navios apreendidos 
em tribunais britânicos. Item correto. 

 

 No interior do território brasileiro, ocorreu forte pressão dos proprietários de 
escravizados por modificações ou mesmo revogação da Lei de 7 de novembro de 
1831. As posturas de defesa do tráfico apelavam à soberania nacional e à necessidade 
de mão de obra. 

Gabarito: Certo 

Os traficantes de escravos e os grandes proprietários de terras não aprovaram o fim do tráfico 
e pressionaram para que o governo regencial ficasse do seu lado. Assim, em face dos 
problemas enfrentados com a Inglaterra, apelaram à soberania nacional. Com a perspectiva 
de desastre econômico, insistiam na necessidade de mão de obra escrava para a agricultura 
nacional. A lei a que se refere o item foi a peça legislativa passada pelo Parlamento para a 
supressão do tráfico que, na prática, não foi implementada. Item correto. 

 Os saquaremas mostraram-se favoráveis à reabertura formal do tráfico. Além disso, 
defenderam projetos de importação de colonos livres de todas as partes do mundo. 

Gabarito: Errado 

Foi durante o gabinete conservador liderado por Pedro de Araújo Lima que foi aprovada e 
levada a cabo a supressão do tráfico de escravos. A lei, chamada Eusébio de Queirós de 1850, 
não recebeu, assim, a resistência dos conservadores, mas foi aprovada por eles. Assim, a 
afirmação de que eram favoráveis à reabertura formal do tráfico é incorreta. Item errado. 
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 A aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, acarretou mudanças na política do 
Estado brasileiro, com a repressão à entrada de novos africanos escravizados e a 
configuração do tráfico como pirataria. 

Gabarito: Certo 

O grande marco da lei Eusébio de Queiroz é precisamente o fato de que a partir dela o Estado 
brasileiro passou efetivamente a combater o tráfico e a entrada de novos escravos. Ficou 
demarcado no artigo 4º da lei que os traficantes seriam tratados como piratas. Item correto. 

 

Questão 51 

No que tange ao contexto da chamada Revolução de 1930 e ao início da Era Vargas, julgue (C 
ou E) os itens a seguir. 

 

 Um dos fatores de deflagração da revolta foi a crise econômica resultante da Grande 
Guerra, agravada pela quebra da Bolsa em 1929, cuja consequência interna foi 
derrubar o preço do café, deteriorando as condições de vida dos setores menos 
favorecidos da população urbana. 

Gabarito: Certo 

O pós-guerra foi, de fato, um período de crise econômica e conflitos sociais, dada a queda 
dos preços do café no mercado internacional e a diminuição do mercado consumidor, perdas 
que foram gradativamente “socializadas” pelo governo brasileiro, com as políticas de 
valorização artificial do café. Assim, os investimentos públicos diminuíram fortemente, os 
salários ficaram ainda mais arrochados e os conflitos se espalharam. Destacou-se, no sertão 
nordestino, o cangaço, e nos centros urbanos as grandes greves convocadas pelos sindicatos 
de então. Item correto. 

 

 A “Aliança Liberal” propôs uma série de reformas destinadas a rever os direitos 
sociais, como instituição da jornada de trabalho de oito horas, férias, direito ao voto 
secreto, entre outras. O grupo não recorreu às formas tradicionais de fraude eleitoral, 
o que se revelou um dos principais fatores da respectiva derrota nas urnas. 

Gabarito: Errado 

Apesar da Aliança Liberal ter sido inovadora para o seu tempo ao ter proposto as reformas 
apresentadas no item, ela também fez uso, da mesma forma que os grupos políticos 
tradicionais, de fraudes eleitorais e de seus expedientes mais comuns, como o “voto de 
cabresto”. Item errado. 
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 A ascensão de Getúlio Vargas ao Poder Executivo desencadeou alterações no sistema 
político brasileiro, implementadas por meio de decretos. É correto destacar a criação 
do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a reestruturação do Exército e da 
educação pública, a anistia aos tenentes e o controle dos sindicatos. 

Gabarito: Certo 

Essas foram as primeiras medidas adotadas pelo governo provisório implantado em 1930. 
Item correto. 

 

 O fim da Primeira República consolidou uma aliança duradoura entre os grupos que 
se articularam pela deposição de Washington Luís. A conciliação dos grupos 
oligárquicos e dos “tenentes” garantiu o sucesso do governo Vargas. 

Gabarito: Errado 

O item possui dois erros fundamentais. 

O primeiro se refere à afirmação da suposta aliança duradoura entre os grupos que 
articularam a queda de Washington Luís. Sabemos que, já no início do governo provisório, 
muitos daqueles que participaram do golpe revolucionário ao lado de Vargas foram se 
distanciando (ou sendo distanciados) dos novos centros de poder, o que se aprofundou ao 
longo da Era Vargas. 

O segundo erro se refere à conciliação das oligarquias estaduais e dos “tenentes”. Essa 
conciliação jamais ocorreu, uma vez que a ferrenha oposição à política oligárquica foi uma das 
pautas mais importantes do programa tenentista. Item errado. 

 

Questão 52 

O período de 1930 a 1945 foi decisivo para a emergência de um conjunto de reformas que 
modificaram profundamente as relações de produção e de trabalho no País. Quanto a esses 
temas, julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 

 A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) foi introduzida durante o Estado Novo, 
momento de grande participação político-eleitoral dos cidadãos, que conseguiram 
obter diversos benefícios sociais junto ao governo. 

Gabarito: Errado 
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A CLT foi criada durante o Estado Novo, no ano de 1943, para conformar em um único texto 
legal os diversos decretos-leis trabalhistas expedidos desde 1930. Porém, a CLT foi criada de 
forma unilateral, e segundo as regras pensadas pela ditadura varguista, em que contava certa 
inspiração fascista. Não houve, ainda, “grande participação político-eleitoral dos cidadãos” 
neste período. Na verdade, nenhuma eleição sequer ocorreu durante o Estado Novo. Item 
errado. 

 

 Os trabalhadores rurais do período foram diretamente beneficiados pela política 
previdenciária, que lhes garantiu paridade de direitos com os trabalhadores urbanos. 

Gabarito: Errado 

O sistema previdenciário somente foi alargado para os trabalhadores rurais entre as décadas 
de 1960 e 1970, especialmente sob o regime militar. Item errado. 

 

 Na década de 1930, ocorreu uma mudança significativa na composição da classe 
operária, sobretudo em São Paulo, associada à redução no fluxo de imigrantes 
estrangeiros. 

Gabarito: Certo 

A década de 1930 representou, de fato, uma diminuição no fluxo de imigrantes para o Brasil. 
Não obstante, iniciou-se nesta década, apesar de seu ápice ter ocorrido apenas nas décadas 
de 50 e 60, as migrações de brasileiros em direção a São Paulo, especialmente nordestinos. 
Item correto. 

 

 Os industriais tornaram-se mais coesos no esforço de defender os próprios interesses 
de forma autônoma. A configuração de uma política industrialista amparou-se, entre 
outros fatores, no argumento de que o fortalecimento da indústria era decisivo para 
se atingir a independência econômica nacional. 

Gabarito: Certo 

O item é capcioso. O aparecimento de políticas abertamente favoráveis a uma pauta 
industrialista sob o regime de Vargas fez com que os poucos industriais daquele período 
passassem a buscar um concerto de ideias e propostas. Mesmo antes de Vargas ascender ao 
poder em 1930 algo semelhante já ocorria no estado de São Paulo com o Partido Democrático 
de São Paulo (PD) à frente da defesa de pautas similares. 

Não obstante, é importante frisar que, apesar de um crescente interesse comum, os grupos 
representativos dos interesses dos industriais brasileiros não foram tão essenciais para o tipo 
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de industrialização adotado no país naqueles anos, do qual emergia o Estado como ente 
protagonista. Todavia, o item está correto. 

 

Questão 53 

No que tange aos impactos tecnológicos e digitais nas transformações políticas e sociais do 
Brasil no século 21, julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 

 O uso intensivo de tecnologia contribui decisivamente para que o agronegócio 
brasileiro tenha assumido posição de ponta no competitivo mercado global de 
alimentos, sendo responsável por parcela considerável da pauta de exportações do 
País. 

Gabarito: Certo 

O incremento tecnológico neste setor foi responsável por torná-lo, ao longo das últimas 
décadas, um dos mais eficientes e produtivos do mundo, com recordes constantes em suas 
safras anuais, especialmente no tocante à produção de soja no Centro-Oeste. Correto. 

 

 Embora continue a ser uma das mais importantes petroleiras mundiais, a Petrobras 
encontra dificuldades para se expandir em face de determinados obstáculos técnicos 
que ainda não conseguiu suplantar, a exemplo do domínio da tecnologia apropriada 
para a exploração de petróleo em águas profundas, o que reduz acentuadamente a 
participação dela no pré-sal. 

Gabarito: Errado 

O pré-sal é uma região presente ao longo da costa sudeste e sul do Brasil e incrustada, como 
denuncia o nome, abaixo da camada de sal que compõe o subsolo oceânico, em águas 
profundas. A sua plena exploração foi atrasada não por obstáculos técnicos, já há muito 
superados pela Petrobrás, mas sim pelos custos dessa exploração somados aos problemas 
pelos quais passou a instituição com os escândalos de corrupção que assolaram a estatal nos 
últimos anos. Item errado. 

 

 A parceria entre capitais públicos e privados apresentou bons resultados, 
demonstrados pelas recentes privatizações na indústria aeronáutica, com a Embraer, 
e na pesquisa agropecuária, com a Embrapa. 

Gabarito: Errado 
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Das duas empresas mencionadas no item, apenas a Embrapa é pública. A Embraer é, desde 
a sua fundação na década de 1960, uma sociedade de economia mista. Item errado. 

 

 Graves problemas ainda envolvem a educação básica brasileira, entre os quais as 
persistentes deficiências estruturais, que se manifestam, entre outros aspectos, nas 
instalações físicas das escolas, na frágil formação docente, nos baixos salários dos 
respectivos profissionais e na precariedade do aparato tecnológico. 

Gabarito: Certo 

De fato, a educação pública brasileira é marcada por profundas deficiências estruturais como 
as mencionadas no item, ainda que a generalização exclua da análise a excelência pedagógica 
de muitas instituições públicas, bem como as exceções, geralmente presentes nos estados 
mais ricos da federação. Com ressalvas, item correto. 

 

Questão 54 

Considerando as forças políticas e sociais atuantes no decorrer do ano de 1945, fica evidente 
que a corrente antiEstado Novo era numericamente limitada e de extração social e política 
bem definida. No outro extremo, posicionava-se parte da população brasileira comprometida 
com o projeto social getulista/trabalhista. Entre 1945 e 1964, viveu-se uma fase da trajetória 
nacional brasileira que, apesar das inúmeras contradições que a marcaram, encontrou, na 
efervescência da vida partidária, uma efetiva contribuição para a ampliação da prática da 
democracia política no Brasil. 

DELGADO, Lucília de Almeida Neves. Partidos políticos e frentes parlamentares: projetos, 
desafios e conflitos na democracia. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília de Almeida Neves 
(org.). O Brasil Republicano (3): o tempo da experiência democrática – da democratização de 

1945 ao golpe civil-militar de 1964. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 131-132, com 
adaptações. 

Com base no fragmento do texto apresentado como referência inicial, em relação à 
experiência histórica brasileira entre 1945 e 1964, julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 

 Estimulada pelos fortes ventos liberais que se expandiam no pós-Segunda Guerra 
Mundial, a corrente contrária à ditadura varguista contemplava desde empresários a 
bacharéis e militares, sobretudo da Aeronáutica, tendo se concentrado, a partir da 
queda do Estado Novo, na União Democrática Nacional (UDN).  

Gabarito: Certo 

A UDN surgiu ainda durante o Estado Novo, logo após a publicação do Manifesto dos Mineiros 
(1943). Inicialmente uma frente ampla de oposição à ditadura varguista, a partir da 
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redemocratização do país a UDN assumiu a forma de um partido político com ares mais 
homogêneos, essencialmente delineados por três frentes: a defesa intransigente das pautas 
liberais, o antivarguismo e o antipersonalismo. Item correto. 

 

 O Partido Social Democrático (PSD), a mais poderosa força político-partidária do 
período, equilibrava-se ideologicamente entre o liberalismo udenista e o trabalhismo 
de inspiração getulista, mantendo uma posição de centro que impedia, nos períodos 
eleitorais, alianças ou coligações com ambas as correntes. 

Gabarito: Errado 

Pelo contrário, o PSD, partido criado sob influência de Vargas a partir da Lei Agamenon 
Magalhães, foi a grande força política de desequilíbrio em favor do varguismo, ao menos até 
1963. Caracterizou-se pelas constantes dobradinhas políticas com o PTB. Item errado. 

 

 Várias crises marcaram a trajetória brasileira entre 1945 e 1964, algumas 
extremamente dramáticas e de consequências marcantes para o País, entre as quais 
o suicídio de Getúlio Vargas, em 1954, a controversa eleição de Juscelino Kubitschek, 
em 1955, e a renúncia de Jânio Quadros, em 1961. 

Gabarito: Certo 

Os três fatos citados foram, de fato, epicentros de crises institucionais na frágil coalizão de 
forças sustentadoras da República Liberal. O suicídio de Getúlio Vargas, em 1954, abriu 
espaço para uma possível intervenção militar, temor que perdurou até a posse de JK, 
possibilitada graças à contraofensiva liderada pelo general Lott. Por fim, a renúncia de Jânio 
Quadros abriu uma profunda crise institucional resolvida apenas com deposição de João 
Goulart e o início do Regime Militar. Item correto. 

 

 Lançada por Jânio Quadros, tendo à frente o chanceler San Tiago Dantas, e ampliada 
no governo João Goulart, especialmente sob a liderança de Afonso Arinos, a Política 
Externa Independente rompeu com a tradição brasileira de aproximação com 
Washington e aproximou o País do bloco socialista, à época liderado pela República 
Popular da China. 

Gabarito: Errado 

O item possui três erros fundamentais.  

O primeiro consiste em afirmar que a PEI teria aproximado o Brasil do bloco socialista em 
detrimento das relações com os EUA, o que afronta a própria ideia de uma política externa 
independente.  
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O segundo erro se encontra na afirmação de que a nação líder do bloco socialista era a China 
Popular, quando em verdade era a URSS. 

O terceiro e último erro se refere à sucessão cronológica dos chanceleres citados, posto que 
San Tiago Dantas serviu na pasta sob o período parlamentarista do governo de João Goulart, 
enquanto Afonso Arinos, verdadeiro idealizador da PEI, exerceu a chancela do MRE durante o 
período Jânio Quadros. Item errado. 

 

HISTÓRIA MUNDIAL 
Professor Diogo d’Angelo @professordiogororiz | Professor Pedro Soares @profpedrosoares 

Questão 55 

Nas condições da época, a insurreição consistiu, em grande parte, em uma redistribuição das 
linguagens, não sendo apenas um caso no qual foi necessário recorrer às armas. Presos como 
se estivessem sob o fogo de Paráclito, a diversos níveis, os colonizados davam por si a falar 
várias línguas, em vez de uma única. 

MBEMBE, Achille. Sair da Grande Noite: ensaio sobre a África descolonizada. 
Luanda: Edições Mulemba, 2014, p. 19-20, com adaptações. 

Considerando o texto apresentado, a respeito da produção intelectual africana 
anticolonialista, julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 

 Antes mesmo da conquista da independência da maioria dos países africanos, o 
ganense Kwame Nkrumah, já defendia a ideia de que se encontrassem soluções 
africanas para o continente e que esse objetivo somente seria alcançado por meio da 
união dos países africanos. 

Gabarito: Certo 

Kwame Nkrumah (1909-1972) foi um dos pensadores por detrás da criação do movimento 
pan-africanista. Governou Gana como primeiro-ministro entre 1957 e 1960 e como presidente 
entre 1960 e 1966. Item correto. 

 

 Apesar da importante produção intelectual que antecedeu os movimentos de 
independência africana, os principais pensadores políticos do continente foram 
alijados dos movimentos anticoloniais e não puderam participar dos primeiros 
governos constituídos nos próprios países. 
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Gabarito: Errado 

Grade parte dos intelectuais por detrás dos movimentos de independência africana tiveram 
presença marcante nos primeiros governos independentes pós-descolonização. Item errado. 

 

 Para Agostinho Neto, Portugal era apenas o elo mais fraco de uma cadeia mais ampla 
de dominação dos povos, fundamentada nas estruturas de poder dos principais 
centros capitalistas europeus. 

Gabarito: Certo 

Líder do MPLA, Agostinho Neto compartilhava dessa visão marxista do capitalismo sobre as 
periferias do globo, cuja expressão máxima era o imperialismo. Item correto. 

 

 Apesar de não ser africano, Frantz Fanon exerceu grande influência sobre os 
pensadores do continente, sobretudo no que toca à análise das consequências 
psicológicas da colonização. 

Gabarito: Certo 

Fanon é conhecido na academia por seu pensamento ‘decolonial’ e escreveu sobre a 
colonização, poderíamos dizer, da forma pensar. Sua influência foi de fato muito importante 
sobre os pensadores africanos, apesar de não ter nascido na África, mas em Martinica, e 
crescentemente no Ocidente. Item correto. 

 

Questão 56 

Nas décadas de 1950 e de 1960, registraram-se sucessivos anos de prosperidade material e 
crescimento econômico. Acerca desse período, conhecido como a Era de Ouro do pós-
Segunda Guerra Mundial, julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 

 A expansão econômica experimentada no mundo capitalista, na década de 1950, não 
encontrou paralelo no mundo socialista, onde os indicadores de produção 
continuaram bem abaixo da média mundial até pelo menos a década de 1970. 

Gabarito: Errado 

Os indicadores de produção no bloco soviético mostram alta entre os anos citados (vide o 
gráfico abaixo). O crescente gasto soviético em sua corrida armamentista, somado à 
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planificação econômica, levou a crescimento modesto e estagnação entre as décadas de 1970 
e 1980 apenas. Item errado. 

 

 

 O crescimento econômico das décadas de 1950 e de 1960, registrado no mundo 
capitalista, deveu-se à eliminação do papel do Estado e à desregulamentação do 
mercado de trabalho. Como os índices de produção e crescimento eram altos, 
também cresceram os salários que tornaram possível o consumo em massa. 

Gabarito: Errado 

Não houve desregulamentação do mercado de trabalho ou eliminação do papel do Estado. 
Pelo contrário, na maior parte do mundo ocidental, o período pós-guerra foi marcado pelo 
incremento do papel do Estado na economia. O Welfare State parte da ideia de que a 
economia deve ser regulamentada e o Estado deve assegurar certos direitos a seus cidadãos, 
ainda que implique intervenção no sistema econômico para garanti-los. Item errado. 

 

 A politização da questão ambiental, por meio da fundação e do fortalecimento de 
partidos “verdes” na Europa, é contemporânea da primeira crise do petróleo, 
decorrente da elevação em cerca de 400% dos preços dessa commodity. 

Gabarito: Certo 

De fato, o primeiro partido verde, fundado na Austrália, surgiu em 1972, 
contemporaneamente ao primeiro choque do petróleo. Todavia, a sua expansão e 
popularização na Europa se daria apenas alguns anos mais tarde. Item capcioso, porém, 
correto. 
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 O capitalismo do pós-guerra nos países industrializados pode ser entendido como um 
amálgama do liberalismo econômico com democracia social, enriquecido pelo 
empréstimo de experiências de planejamento econômico do mundo socialista. 

Gabarito: Certo 

O desenvolvimento do capitalismo no pós-guerra na Europa Ocidental foi marcado pela 
manutenção do livre mercado e da propriedade privada, mas com forte intervenção do Estado 
para criar uma rede de proteção social aos cidadãos. A intervenção na economia, fosse para 
assegurar direitos trabalhistas ou manutenção de preços e salários, foi intensa. 

Essa fórmula do Welfare State passaria a ser questionada somente na década de 1970. Item 
correto. 

 

Questão 57 

No que concerne ao pensamento econômico francês no século 18, julgue (C ou E) os itens a 
seguir. 

 Os fisiocratas franceses, conhecidos como Les Economistes, defendiam que a lei 
econômica maior, em qualquer governo, deveria ser resumida no lema “laissez faire, 
laissez passer ”, que sintetizava sua compreensão fundamental de que o comércio, 
como fonte de toda a riqueza, deveria ser livre da intervenção governamental. 

Gabarito: Errado 

Os fisiocratas são considerados a primeira escola econômica formalmente organizada. O 
movimento, criado na França, considerava que a agricultura, não o comércio, era a fonte de 
toda real riqueza. Até a Revolução Francesa, a França era um país com uma economia 
altamente regulamentada, em particular seu setor de grãos, o maior e mais importante à 
época. Para esses pensadores, a regulamentação da produção agrícola – do preço máximo, 
do estabelecimento dos locais de venda e da mão-de-obra –, diminuía a produtividade e a 
riqueza. Seu laissez-faire visava liquidar com essas restrições. Em sua perspectiva, o fim da 
intervenção estatal significaria ganho para todos, tanto para os produtores como para os 
consumidores: os primeiros ficariam livres dos encargos estatais enquanto que para os 
segundos a competição levaria a uma que dos preços dos alimentos. Item errado. 

 

 Ao assumir o posto de controlador-geral das finanças na França, em 1774, o 
economista Anne Robert Jacques Turgot procurou reduzir o descontrole do gasto 
público, inclusive por meio da redução do número de sinecuras e da concessão de 
novas pensões estatais. Contudo, foi sua política liberalizante do comércio que 
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causou maior resistência dos demais ministros e de especuladores do mercado. Essas 
críticas, associadas às péssimas colheitas de 1775, minaram a confiança de Luís XVI e 
acabariam por inviabilizar a continuidade de Turgot à frente da economia francesa. 

Gabarito: Certo 

Monsieur Turgot foi um liberal que propôs profundas reformas no Estado e na economia 
franceses. No entanto, justamente quando liberalizou o mercado de grãos, houve uma 
diminuição de colheitas na França e aumento elevado de preços, resultando na guerra da 
farinha de 1775. Os problemas de curto prazo decorrentes de seu programa econômico 
fizeram com que o rei perdesse confiança nele, forçando-o a se demitir. Item correto. 

 

 De acordo com os teóricos da fisiocracia, os Estados deveriam paulatinamente ser 
extintos, já que não passam de entrave desnecessário ao livre comércio de bens. 

Gabarito: Errado 

Os fisiocratas não propunham o fim do Estado como os libertários, os anarquistas ou os 
comunistas. Item errado. 

 

 O modelo proposto por François Quesnay, no respectivo Tableau Economique, 
ilustrava como interagiam, por meio das trocas comerciais – ou seja, operações de 
compra e venda –, as classes proprietária (donos de terras), produtiva (trabalhadores 
da agricultura) e estéril (de artesãos e mercadores). 

Gabarito: Certo 

Quesnay, o maior nome dos fisiocratas, de fato na sua obra citada divide a sociedade 
exatamente como afirma o item: proprietários, produtores e estéreis. Essa sua divisão parte 
da compreensão que os fisiocratas tinham, de que a agricultura era a verdadeira geradora de 
riqueza. Aqueles que não estavam ligados diretamente a ela não criavam riqueza, mas lidavam 
com valor criado no campo. Assim é que as classes vinculadas ao comércio ou ao 
artesanato/manufatura são consideradas estéreis. Item correto. 

 

Questão 58 

Ouvimos dizer que, no vosso próprio país, o ópio é proibido com o máximo rigor e severidade: 
esta é uma forte prova de que sabeis muito bem como ele é danoso para a humanidade. Como 
não permitis que ele fira vosso próprio país, não deveríeis transferir droga tão prejudicial a 
outro país, e menos ainda para o Império do Meio. Dos produtos que a China exporta a vossos 
países, não há um que não seja benéfico para a humanidade. Isso sem mencionar nosso chá 
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e ruibarbo, coisas sem as quais vossos países estrangeiros não poderiam passar um dia. Se 
nós, do Império Central, vos limitássemos do que é benéfico e vos privássemos de vossos 
desejos, como poderíeis vós, estrangeiros, existir? 

LIN ZEXU. Carta de junho de 1839, Cantão, para sua Majestade a 
Rainha Vitória da Grã-Bretanha e da Irlanda, Londres. 2 f. Sobre 

comércio de ópio na China, traduzido, com adaptações 

No que se refere aos conflitos conhecidos como as Guerras do Ópio (1839-1842 e 1856-1860), 
julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 

 As Guerras do Ópio foram produto direto da competição entre as potências coloniais 
europeias e os Estados Unidos que disputavam entre si concessões do governo de 
Pequim. 

Gabarito: Errado 

As Guerras do Ópio encontram sua explicação na vontade inglesa de exportar ópio produzido 
na Índia britânica para o grande mercado chinês. 

Em face dos problemas sociais que a droga causava na sociedade chinesa, os Qing tentaram 
barrar a importação, causando a retaliação do Reino Unido em duas ocasiões. 

Assim sendo, não há correlação entre as disputas entre as potências imperialistas e o conflito. 
Item errado. 

 

 A incontestável vitória britânica na primeira Guerra do Ópio foi facilitada pelo 
controle inglês sobre o porto de Hong Kong. 

Gabarito: Errado 

O único erro que encontramos neste item se refere à informação de que o controle britânico 
sobre Hong Kong se deu ao longo da primeira guerra do ópio. Em tese, Hong Kong apenas 
passou para o controle inglês com o Tratado de Nanquim, assinado em 1842, onde se 
estabeleciam as indenizações de guerra. Item errado. 

 

 Apenas com a derrota na segunda Guerra do Ópio, a China viu-se obrigada a permitir 
a instalação de representações estrangeiras residentes na respectiva capital imperial. 

Gabarito: Certo 
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De fato, após a assinatura do “Tratado de Tianjin”, assinado em 1858, o governo chinês se viu 
obrigado a pôr fim em sua política de intransigência, abrindo-se espaço para a implementação 
daquilo que mais tarde se conheceu como a “Política de Portas Abertas”, pela qual as 
potências ocidentais passariam a concorrer com peso dentro do mercado chinês. Item correto. 

 

 No período entre as hostilidades, britânicos e franceses auxiliaram a dinastia Qing a 
derrotar um movimento rebelde chinês messiânico de inspiração cristã, conhecido 
como Reino Celestial Taiping, sediado em Nanquim. 

Gabarito: Anulada 

Item anulado. Conforme explicação da banca para anulação: “o item foi anulado, pois 
britânicos, franceses e outros ocidentais apoiaram, em diferentes momentos e sob diferentes 
formas, a Dinastia Qing a combater o movimento rebelde Taiping, no período compreendido 
como Guerras do Ópio e mesmo após encerrado o conflito. Por essa razão, o trecho “no 
período entre as hostilidades” e o uso do verbo ‘derrotar’ permitem leitura imprecisa que 
indicaria ter sido o movimento totalmente derrotado em 1856, ano de início da Segunda 
Guerra do Ópio, o que não estaria correto.” 

 

Questão 59 

Acerca do conjunto de ideias que contribuíram para a formação do chamado Concerto 
Europeu, julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 

 O período de paz desfrutado pela Europa continental após as guerras napoleônicas 
pode ser atribuído à criação de uma ordem continental fundamentada em um cálculo 
realista de equilíbrio de poder, a despeito dos sistemas políticos e de valores dos 
estados europeus que o conceberam. 

Gabarito: Errado 

O item polêmico. A grande questão está no adjetivo “continental” associado ao “despeito dos 
sistemas políticos”. Isso porque o imediato pós-Napoleão viu aparecer na Europa Continental 
uma congruência de países conservadores. O único país que abertamente mantinha 
instituições liberais e de controle do poder real era a Inglaterra naquele momento que, 
contudo, não faz parte da Europa “continental”. 

Assim, não foi a despeito dos sistemas políticos, mas, ao contrário, por conta desses sistemas 
políticos conservadores, que a paz na Europa foi fundada e conservada. Item errado. 
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 O projeto de paz proposto pelo Czar Alexandre I, anos antes do término das guerras 
napoleônicas, partia da adoção generalizada de governos constitucionais com base 
em instituições liberais. 

Gabarito: Certo 

Item bastante detalhista, beirando a crônica. Henry Kissinger em seu livro Mundo Restaurado 
chama atenção para as ambivalências do Czar Alexandre I. O monarca russo passou por várias 
fases ao longo do período em que esteve à frente de seu país. 

Uma dessas suas fases, quando ainda ocorriam as guerras napoleônicas, foi a de defender as 
teses liberais constitucionais. Chegou mesmo a considerar uma constituição para seus 
Estados, embora tenha sido demovido da ideia por sua corte e ministros. Depois do ataque 
de Napoleão à Rússia e do incêndio de Moscou, Alexandre passou a, crescentemente, ojerizar 
o regime napoleônico e o que significava. 

Mesmo depois de fundada a Santa Aliança, contudo, não deixou de contemplar a ideia de 
regimes constitucionais como positiva, ainda que somente como exercício intelectual e nunca 
na prática como governante. 

Assim sendo, o item está correto, embora deva ser destacado o fato de que se trata de 
afirmação muito mais detalhista que todas as provas anteriores. 

 

 Na primeira década do século 19, a Grã-Bretanha do primeiro-ministro William Pitt 
definiu, como seu principal objetivo de política internacional para a Europa do pós-
guerra, a realização de intervenções militares no continente sempre que necessário, 
de forma a evitar novos movimentos revolucionários. 

Gabarito: Errado 

A política inglesa pós-guerras napoleônicas foi de evitar um ressurgimento da França como 
potência militar hegemônica, isto é, de atuação pontual contra uma ameaça concreta. Era um 
princípio pragmático e não abstrato que guiava os estadistas da ilha. Assim, Pitt e seus 
sucessores não apoiavam a ideia de mas intervir internamente em outros países do continente 
meramente para evitar a instalação de uma forma ou outra de governo. Item errado. 

 

 Entre os artigos para a paz perpétua entre os estados, propostos por Immanuel Kant, 
que mais influenciaram as potências europeias reunidas em Viena em 1814, 
destacam-se a meta de reduzir e eliminar gradativamente os exércitos permanentes 
e o princípio de que nenhum Estado deve imiscuir-se pela força na constituição e no 
governo de outro Estado. 

Gabarito: Errado 
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Em verdade, em Viena temos a formação da Quádrupla Aliança contra a França, mas também 
a Santa Aliança que se propunha, sim, a intervir nos Estados europeus de modo a evitar 
revoluções, fossem elas liberais ou nacionalistas. Ademais, a ideia de equilíbrio de poder que 
guiou as conversas do Congresso estavam longe de significar o fim dos Exércitos das grandes 
potências. Item errado. 

 

Questão 60 

Os Estados Unidos da América (EUA) foram forjados no crisol do Iluminismo. Nenhuma outra 
nação foi tão marcada por sua influência. Nossos ideais de liberdade e igualdade, o soar das 
“verdades evidentes” da Declaração de Independência e os tons mesurados da Constituição 
e do Federalista, todos ecoam a linguagem do Iluminismo e expressam suas mais profundas 
convicções a respeito da vida política e dos direitos naturais da humanidade. 

STALOFF, Darren. Hamilton, Adams, Jefferson: the politics of Enlightenment and the 
American Founding. Nova York: Hill and Wang, 2005, p. 3, traduzido, com adaptações. 

 No que se refere ao tema precedente e a seu contexto histórico, julgue (C ou E) os itens a 
seguir. 

  

 Apesar dos princípios consagrados na Declaração de Independência e na Constituição 
dos Estados Unidos, apenas a partir de 1801, com a eleição de Thomas Jefferson, 
ganham corpo as questões relativas à maior democratização da política americana e 
à busca de princípios igualitários, como a expansão do direito ao voto no sentido do 
sufrágio universal de homens brancos. 

Gabarito: Certo 

O partido republicano-democrata, ou jeffersoniano, era defensor de um modelo político mais 
aberto e participativo, contrariamente a seus adversários políticos, os federalistas. Estes 
últimos temiam os excessos da “democracia”, tal como se entendia à época. É importante 
observar, contudo, que a efetiva expansão do voto para todos os homens brancos – mulheres 
continuaram sem direito ao voto, assim como negros em vários estados – somente se deu no 
fim da década de 1820 e, principalmente, com a subida de Andrew Jackson ao poder. Vale 
destacar que as modificações eleitorais foram feitas em nível estadual e não federal. Item 
correto. 

 

 O primeiro secretário do Tesouro americano, Alexander Hamilton, refutou princípios 
liberais e fisiocratas de sua era e defendeu a participação estatal na economia com o 
objetivo de proteger a indústria nascente e garantir receitas governamentais. 

Gabarito: Certo 
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Alexander Hamilton, da corrente federalista, foi o primeiro secretário do Tesouro americano, 
durante o mandato de Washington. Suas ideias econômicas partiam da concepção que os 
EUA deveriam crescer industrialmente e, nesse sentido, haveria a necessidade de intervenção 
estatal para proteção das manufaturas. Ademais, Hamilton propôs a criação (e conseguiu 
implementar) do primeiro “Banco dos Estados Unidos” cujo objetivo seria o de dar maior 
credibilidade à dívida nacional e impulsionar a consolidação e o crescimento do mercado 
interno, proposta que causou conflitos políticos com a corrente política adversária, dos 
jeffersonianos. Item correto. 

 

 Os princípios jeffersonianos relativos ao agrarismo, à democracia participativa e ao 
ativismo revolucionário foram elementos constitutivos do partido republicano-
democrático que governou os EUA nas primeiras três décadas do século 19. 

Gabarito: Certo 

De fato, o item resume os princípios básicos do partido republicano-democrata de Jefferson. 
Poderíamos ainda somar, no aspecto externo, a simpatia pela França revolucionária. O partido 
democrata-republicano, a partir da eleição de Jefferson, dominou a cena política do país. Na 
prática, o governo americano foi de um único partido até a implosão do grêmio em 1828, 
quando o partido democrata foi fundado. Item correto. 

 

 A presidência de John Adams foi marcada por um período de estabilidade política 
derivada de um amplo pacto entre federalistas e republicanos-democráticos após a 
decisão de George Washington de não concorrer às eleições de 1796. 

Gabarito: Errado 

Au contraire! O período de Adams, único presidente federalista, a frente do governo foi 
marcado por ferrenhas disputadas entre federalistas e jeffersonianos, principalmente com os 
Alien and Sediction Acts de 1798 que geraram as resoluções de Virgínia e Kentucky, a primeira 
crise na relação entre União e estados. John Adams perdeu a re-eleição, ficando em terceiro 
lugar no colégio eleitoral. Quando subiu ao poder seu sucessor, Jefferson, boa parte da 
política adotada foi desfeita. Item errado. 

 

Questão 61 

Propor uma filiação, ou parentesco, entre a revolução hispânica e a revolução francesa é 
inevitável. A revolução francesa não apenas abalou o equilíbrio político europeu, mas foi 
também um fenômeno social, político e cultural tão novo, que dominou – como modelo ou 
como objeto de rechaço – todo o debate político daquela época. 
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GUERRA,François-Xavier. Modernidad e independencias: ensayos sobre las 
revoluciones hispánicas. Madrid: Encuentro, 2009, p. 30, com adaptações. 

Acerca das revoluções mencionadas no texto, julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 

 Na sequência dos eventos de 1789, intelectuais franceses procuraram difundir os 
próprios ideários pela Europa, estimulando a convocação de Cortes revolucionárias. 
Embora a recepção inicial dessas propostas tenha sido positiva em regiões como a 
Espanha, ela também foi encarada com hostilidade por diversos setores, sobretudo 
após a execução de Luís XVI e o início da perseguição religiosa. 

Gabarito: Certo 

A difusão dos ideais revolucionários franceses se deu em grande escala ao redor da Europa e 
também na América. Na Península Ibérica, a Espanha foi a mais assediada com essas ideias, 
especialmente nas historicamente problemáticas regiões da Catalunha e País Basco, onde se 
agitou, por um curto período, o ímpeto separatista. Por outro lado, a execução do rei foi 
recebida com ojeriza tanto pelas nobrezas quanto por populares ao redor do continente. Item 
correto. 

 

 As Juntas formadas em diversas regiões da América espanhola, no contexto 
revolucionário, foram instituídas pelos cabildos municipais. Reunindo representantes 
das elites locais, aderiram, na forma de um juramento de fidelidade, a Fernando VII. 
De modo geral, fundamentaram a respectiva resistência ao jugo napoleônico 
segundo referenciais inscritos na tradição da monarquia católica espanhola. 

Gabarito: Certo 

Item muito bem formulado. De fato, as juntas provisórias formadas na América espanhola a 
partir de 1808, baseadas em longa e antiga tradição monárquica contratual espanhola, 
juraram fidelidade ao legítimo monarca, então em cativeiro. A lógica predominante entre as 
elites criollas - bem como entre as cortes metropolitanas - se baseava no princípio da 
“retroversão da soberania” em favor dos súditos quando, em situações emergenciais, o corpo 
se encontrava sem a sua cabeça (o monarca). 

Assim sendo, na ausência do soberano e/ou de um sucessor legítimo, as decisões de governo 
seriam reputadas às instituições representativas dos povos a ele ligados. No contexto das 
guerras napoleônicas, onde José Bonaparte foi coroado de  forma ilegítima na Espanha - 
enquanto o rei Carlos IV e seu herdeiro Fernando foram forçados à abdicar e viver em cativeiro 
na França - este mesmo princípio foi defendido pela Junta Central de Cádiz, que, no entanto, 
se outorgava o poder de governar a todo o Império ultramarino - o que foi alvo de críticas por 
parte das elites criollas, que defendiam estar submetidos à soberania do monarca e não da 
metrópole. Inspirados por essas ideias, acabaram por criar as suas próprias juntas de governo 
provisórias. Item correto. 
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 O caráter tradicional das sociedades espanhola e hispanoamericana levou a que a 
circulação de notícias a respeito dos acontecimentos revolucionários do fim do século 
18 e início do século 19 fosse quase nula. 

Gabarito: Errado 

Houve ampla circulação de ideias e notícias pela América espanhola, tanto por meio das elites 
coloniais - que transitavam, especialmente os seus filhos, entre os dois continentes e consigo 
traziam obras adquiridas na Europa, transbordando ideias revolucionárias entre a população 
local, quanto por meio do comércio bicontinental que se aquecera no século XVIII em virtude 
das reformas bourbônicas, o que ampliou o contato entre a Europa e América. Item errado. 

 

 No âmbito dos direitos individuais e de propriedade, a Constituição de Cádiz 
incorporava elementos das constituições francesas de 1791, 1793 e 1795. 

Gabarito: Certo 

Uma questão um pouco complicada porque essas constituições francesas possuem muitas 
diferenças entre si. Contudo, no que se refere aos direitos individuais e de propriedade, são 
relativamente semelhantes. A constituinte de Cádiz, de caráter liberal, apesar de se encontrar 
em luta contra os franceses, se inspirou em sua experiência política para suas formulações 
políticas. Item correto. 

 

Questão 62 

No que se refere ao contexto da Revolução Mexicana, julgue (C ou E) os itens a seguir 

 

 Apesar do significativo crescimento da economia mexicana durante o Porfiriato, os 
índices de pobreza permaneciam muito elevados, fator que está na origem de uma 
série de manifestações de insatisfação social. 

Gabarito: Certo 

O porfiriato incrementou a desigualdade histórica entre criollos, posseiros e nativos quanto à 
obtenção de terras, especialmente no que tangia ao encontro de interesses relativos às terras 
comunais herdadas da experiência colonial e alvo do interesse privado do Estado mexicano e 
de suas elites rurais. Item correto. 
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 A Lei Lerdo desempenhou relevante papel na escalada das tensões políticas no 
México a partir de meados do século 19. No estado porfirista, contudo, as políticas 
de ampliação legal da propriedade privada atenuaram o empobrecimento da 
população do campo. 

Gabarito: Errado 

Conforme comentado no item anterior, o período do porfirismo não atenuou o 
empobrecimento da população campesina. Item errado. 

 

 O líder camponês Emiliano Zapata apoiou significativamente a Revolução Mexicana 
comandando o Exército Libertador do Sul. A sua participação nas lutas 
revolucionárias encerrou-se com a chegada de Francisco Madero à presidência do 
país e com a concretização das reformas relativas à propriedade das terras. 

Gabarito: Errado 

Zapata continuou atuante em meio à luta revolucionária mesmo após a chegada de Madero 
ao poder, uma vez que este não fez os acenos esperados pelas lideranças campesinas - de 
onde se destaca Zapata - para as pautas sociais ligadas, especialmente, à questão fundiária. 
Item errado. 

 

 Uma das principais consequências da Revolução Mexicana foi a promulgação da 
Constituição de 1917. É correto caracterizá-la como anticlerical, nacionalista e atenta 
aos direitos dos trabalhadores. 

Gabarito: Certo 

A constituição de 1917, promulgada por Carranza, trazia em seu bojo diversos artigos que 
prezavam pelos três pontos elencados. Seu nacionalismo “social” a coloca no bojo das 
primeiras constituições a se preocuparem com pautas da área - ao lado da de Weimar, de 
1919 - e seu anticlericalismo, acentuado nas presidências dos generais Álvaro Obregón e 
Plutarco Elías Calles na década de 1920, alimentou o espírito da cristero que estouraria na 
Guerra Cristera (1927-29). tem correto. 

 

Questão 63 

Na segunda metade do século 19, iniciou-se a ocupação da chamada “última fronteira”, com 
corridas do ouro responsáveis pelo estabelecimento de uma série de novas cidades e pela 
consequente expansão do território dos Estados Unidos da América (EUA). 

https://bit.ly/pacote-cacd


QUESTÕES COMENTADAS - CACD 2019 | Primeira Fase               

Prepare-se para o CACD com quem mais aprova no país: https://bit.ly/pacote-cacd 
139 

Com relação ao processo citado, julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 

 As incursões no continente ao longo do século 19 lançaram as bases da Doutrina 
Monroe, deflagrada no início do século 20 com o objetivo de orientar as relações dos 
EUA com a América Latina. 

Gabarito: Errado 

A Doutrina Monroe foi enunciada em 1823 – e não no século XX. O discurso do presidente 
americano estava direcionado aos esforços recolonizatórios dos europeus em geral, e dos 
espanhóis em particular. Dessa maneira, há dois erros no item: a afirmação de que a 
declaração se deu no início do século XX e, mais, que se vinculava a orientar as relações com 
a América Latina. Item errado. 

 

 Ocupações do Grande Deserto suscitadas pela febre do ouro ampliaram os conflitos 
entre garimpeiros e populações ameríndias, que então viviam sobretudo da caça aos 
búfalos. As disputas levaram a diversos massacres, que continuaram a ocorrer até o 
fim do século 19, quando a instituição de reservas pacificou definitivamente as 
relações entre as partes em conflito. 

Gabarito: Errado 

A instituição de reservas indígenas foi realizada já no governo de Andrew Jackson (1829-1837) 
e não no fim do século 19. Item errado. 

 

 A expansão territorial foi beneficiada pela implementação de uma série de estradas 
de ferro, que garantiram a circulação de indivíduos e bens nos vastos espaços que 
separavam os centros urbanos. 

Gabarito: Certo 

As estradas de ferro tiveram, no EUA, importante papel de integração territorial e econômica 
entre os diversos núcleos de povoamento do país. Rapidamente estradas entrecortaram as 
duas costas do país, facilitando comunicações, transporte e escoamento de produção. Vide o 
mapa abaixo. Item correto. 
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 A expansão para o Oeste encerrou-se por volta de 1890, quando os últimos pioneiros 
participaram da construção de novas cidades para fugir da pobreza urbana dos 
respectivos territórios de origem. 

Gabarito: Errado 

Uma questão controversa. Em 1890, o Census Bureau anunciou o fim de uma fronteira 
discernível ao Oeste. Contudo, também se poderia considerar o fim da expansão para o Oeste 
a entrada do estado do Arizona à União, em 1912. Pela banca, item errado. 

 

Questão 64 

A respeito do panorama das artes no século 20, julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 

 Uma das características marcantes foi o uso de objetos do cotidiano, que passaram a 
ser investidos de interesse artístico. Nesse contexto, Marcel Duchamp despontou 
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como um dos principais defensores de um critério de beleza alinhado aos interesses 
do mercado econômico. 

Gabarito: Errado 

Duchamp realizou forte crítica da arte em seu período e caminhou na contramão do que está 
exposto no texto. Item errado. 

 

 Artistas como Paul Klee e Wassily Kandinsky foram relevantes no processo de 
consolidação da figura do artista contemporâneo. Entre os elementos mais 
importantes do movimento conceitual em que se inseriam, é correto destacar a 
soberania do ato criador como expressão da interioridade do indivíduo, a 
originalidade das obras de arte como traço distintivo dessa interioridade e a recusa 
de um diálogo imediato entre os artistas e os respectivos públicos. 

Gabarito: Certo 

Klee e Kadinsky foram artistas, cada um a seu modo, de estilo bastante característico e 
singular. Defendiam uma forma de criar e fazer arte que se distanciava de moldes em voga. 
Considerando suas obras como expressão de sua individualidade, levaram a mudança na 
relação do “público-alvo” com suas produções e abdicaram de fazê-la de modo cabal, direto. 
O item resume o básico sobre a produção desses dois artistas. Item correto. 

 

 A atribuição de beleza às máquinas é um fenômeno relativamente recente. No século 
20, assistiu-se à emergência de uma estética industrial, no interior da qual as 
funcionalidades técnicas previstas no design  associaram-se à estetização das formas, 
de modo a suscitar admiração e interesse público. 

Gabarito: Certo 

De fato, no século XX viu-se a correlação cada vez maior entre a arte e a técnica. De modo que 
poderíamos falar de estetização da indústria e do reverso, industrialização da arte. Item 
correto. 

 

 Um elemento significativo no cenário das artes do início do século 20, sobretudo na 
França, foi a imprensa cultural. As revistas ilustradas frequentemente difundiam 
rótulos estilísticos como o “cubismo”. 

Gabarito: Certo 

A literatura da Belle Époque foi marcada pela difusão das revistas ilustradas, incluso no Brasil. 
Item correto. 
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Questão 65 

Em julho de 1945, aos oito anos de idade, embarquei em um bombardeiro inglês e voamos 
para a minha Tchecoslováquia natal. Enquanto eu me encontrava em trânsito entre Londres e 
Praga, Stálin conversava cordialmente em Potsdam com Truman e Churchill. Em público, ainda 
estávamos todos do mesmo lado. A portas fechadas, contudo, um confronto épico tivera 
início. 

ALBRIGHT, Madeleine. Fascismo: um alerta. São Paulo: Planeta, 2018, p. 90-91, com adaptações. 

Com base no fragmento do texto apresentado como referência inicial e considerando 
acontecimentos marcantes da história contemporânea, julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 

 Última conferência entre os três grandes líderes aliados na Segunda Guerra, Potsdam 
debateu o futuro da Alemanha derrotada: divisão do país entre os vencedores, 
completa desnazificação e criação de tribunal para julgar criminosos de guerra. 

Gabarito: Certo 

Última conferência entre os líderes dos três grandes países aliados e engajados contra o Eixo 
(nesse momento Stalin, Truman - substituindo Roosevelt - e Attlee, vitorioso sobre Churchill 
nas eleições inglesas que antecederam a conferência), Potsdam retomou os pontos 
previamente discutidos em Yalta e definiu a política de desnazificação da Alemanha e da 
Áustria, desmilitarização alemã, julgamento dos criminosos de guerra e ocupação e divisão da 
Alemanha e de Berlim, além da ocupação provisória da Áustria e de Viena. Item correto. 

 

 O último período do texto anuncia o cenário internacional do pós-Segunda Guerra: as 
relações internacionais regidas por uma realidade bipolar na qual Washington e 
Moscou emergiam como centros do poder mundial, à frente de sistemas que se 
pretendiam antagônicos, o capitalista e o socialista. 

Gabarito: Certo 

O item traz em sua redação a concepção clássica acerca do período da guerra fria. Após a II 
Guerra Mundial a comunidade internacional foi reorganizada em dois pólos que competiram 
entre si – o campo capitalista guiado pelos norte-americanos; o campo socialista guiado pelos 
soviéticos. O embate ideológico se desdobrou em vários locais do mundo, alcançando por 
vezes as disputas eleitorais – como na Europa Ocidental no imediato pós-guerra – e em outras 
a guerra por procuração (proxy war). Item correto. 
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 Entre os diversos conflitos que explodiram em várias regiões, ao longo da Guerra Fria, 
merecem destaque, pelas próprias repercussões, a Guerra da Coreia, consolidando a 
divisão da península em dois Estados, e a Guerra do Vietnã, na qual os Estados Unidos 
da América se envolveram diretamente por muitos anos e da qual resultou a 
reunificação do país asiático, sob a liderança do norte comunista. 

Gabarito: Certo 

Os conflitos elencados pelo item de fato são os principais e terem envolvido as superpotências 
em lados opostos, diretamente ou por proxy. Poderíamos ainda somar algumas das guerras 
de descolonização africanas que também tiveram grande participação das duas 
superpotências (e de seus aliados) de modo indireto em lados opostos. Item correto. 

 

 A construção dos Estados nacionais, no século 19, teve, no processo de unidade 
alemã e italiana, duas expressões significativas do papel do nacionalismo naquele 
contexto da história europeia. A partir das décadas finais desse século, o radicalismo 
alimentou sonhos expansionistas que contribuíram para a eclosão de duas guerras 
mundiais no século 20. 

Gabarito: Certo 

As duas unificações ajudaram a alimentar em seus povos e no restante da Europa o nascimento 
de uma concepção nacionalista exacerbada e expansionista por parte de muitos países 
europeus. O componente nacionalista radical seria importante fator para a eclosão dos dois 
grandes conflitos mundiais. Item correto. 

 

ECONOMIA 
Professor Celso Natale @profcelsonatale 

Questão 66 

Com relação aos modelos de crescimento econômico do pós-guerra, julgue (C ou E) os itens 
a seguir. 

 No modelo de Harrod-Domar, o produto de uma economia é função do estoque de 
capital, e a taxa de crescimento de longo prazo é determinada pela produtividade 
total dos fatores. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 
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O Modelo de Harrod e Domar considera que a taxa de crescimento é decorrente de três 
variáveis principais: a taxa de investimento, a taxa de poupança e a relação produto-
capital. 

O Investimento, que é o gasto das empresas, é responsável pelo aumento do capital, posto 
que é justamente a aquisição de máquinas e equipamentos. Além disso, é um dos 
componentes da demanda agregada, ou seja, contribui também para o aumento da 
demanda. 

Partindo desse raciocínio, o Modelo de Harrod e Domar tem por premissa que o Investimento 
Agregado (o investimento da economia como um todo) tem dois efeitos: 

1. Efeito demanda: o investimento representa o “gasto” das empresas, e, portanto, é 
parte da demanda agregada. 

2. Efeito capacidade: esse gasto é em elevação da capacidade produtiva, ou seja, em 
capital que eleva a produtividade.  

As questões sobre modelos de crescimento costumam ser muito recorrentes no sentido de 
estabelecerem quais são as variáveis determinantes em cada modelo.  

 

 Aumentos da taxa de poupança, no modelo de Solow, resultam em uma aceleração 
apenas temporária do crescimento de uma economia, uma vez que a função de 
produção apresenta retornos decrescentes de escala no capital. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Perfeito. A situação descreve a situação de estado estacionário do modelo de Solow. 

A poupança, segundo o modelo de Solow, é o principal determinante do investimento. 
Portanto, um aumento da poupança deslocará a curva do investimento para cima. Veja qual 
efeito esse movimento terá na economia e em seu estado estacionário: 
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Aí está! O maior nível de poupança trará um crescimento da economia, mas somente até que 
seja atingido o novo estado estacionário. 

 

 De acordo com o modelo de Solow, quando a economia se encontra em crescimento 
balanceado, o estoque de capital e o produto crescem à mesma taxa, o que implica 
que a relação capital-produto permanece constante. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Crescimento balanceado é, por definição, a situação na qual produto e capital crescem à 
mesma taxa, ou seja, crescem na mesma proporção. 

Sendo assim, matematicamente, isso faz com que a relação entre capital e produto se 
mantenha constante. 

Exemplo: 10

20
= 11

22
= 22

44
 

Veja que a proporção continua sendo ½, mesmo aumentando 10%, 100% ou por qualquer 
valor positivo, desde que simultaneamente o numerador e o denominador. Chamamos a esse 
fenômeno de proporcionalidade. 

 

 Uma característica definidora dos modelos de crescimento endógeno mais recentes 
é a incorporação da inovação tecnológica como variável interna, decorrente das 
decisões dos agentes econômicos. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Existem alguns modelos que buscam fazer do progresso tecnológico uma variável endógena, 
ou seja, tentam ir além do modelo de crescimento de Solow, e explicar por que e como 
acontece o progresso tecnológico. 

A esses modelos se dá o nome de modelos de crescimento endógeno, dos quais se destaca 
o modelo Schumpeteriano. 

Atenção!! Não é provável que modelos de crescimento endógeno caiam na sua prova, mas 
por precaução vamos “pincelar o assunto” rapidamente, por meio destes dois últimos 
parágrafos, e algumas questões. 
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A principal conclusão dos modelos de crescimento endógeno é que a busca pelo progresso 
tecnológico deve ser por meio de incentivos à pesquisa e ao desenvolvimento, que culminam 
na inovação, na destruição criadora e no desenvolvimento. 

Esses modelos atribuem um papel preponderante ao conhecimento e ao investimento no 
capital humano no crescimento da renda no longuíssimo prazo. 

Portanto, sobre os modelos de crescimento endógeno, a cobrança costuma ser muito 
conceitual. Nesse caso, basta saber que a característica desses modelos é a incorporação do 
progresso tecnológico como variável endógena (interna). 

 

Questão 67 

Acerca dos instrumentos de política comercial, julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 Para o bem-estar dos consumidores, os efeitos negativos da imposição de uma 
tarifa ad valorem  sobre as importações podem ser compensados por ganhos nos 
termos de troca, quando a demanda do país que impõe a tarifa é capaz de influenciar 
os preços mundiais de um produto. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Haverá peso morto sempre que houver imposição de tarifa para um produto cujo ‘preço 
internacional’ é inferior ao ‘preço nacional’. 

Vejamos o caso da imposição de uma tarifa que torne o preço da mercadoria entre o valor do 
preço mundial, PI, e o preço de equilíbrio caso não houvesse importações, PE. Se estivermos 
em um mercado sob livre comércio (o preço do produto no mercado interno é PI), a imposição 
de uma tarifa T elevará o preço do produto para P* (que é a soma do preço internacional com 
o valor da tarifa de importação). 
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A elevação de preço (PI para P*) fará aumentar a produção interna (QO para Q’O), ao mesmo 
tempo em que haverá queda no consumo (QD para Q’D). Haverá um excesso de quantidade 
demanda (Q’D) sobre a quantidade ofertada (Q’O). Esta escassez de produtos será suprida 
pelos produtos importados (segmento Q’OQ’D). Assim, a receita do governo será a área D 
(multiplicação do segmento Q’OQ’D pela tarifa T). 

A imposição desta tarifa provocará uma redução no excedente do consumidor, representada 
pela soma: A+B+C+D. O excedente do produtor será aumentado pelo trapézio da área A. 

A receita auferida pelo governo é representada pela área D. Fazendo os cálculos, verificamos 
que as áreas B+C são o peso morto da tarifa. 

Em outras palavras, as perdas impostas aos consumidores não foram compensadas pelos 
ganhos dos produtores e do governo, havendo, portanto, peso morto. 

Contudo, em alguns casos essa perda de bem-estar pode ser atenuada ou compensada. 

Caso a demanda desse país seja grande o suficiente para que sua redução diminua o preço 
internacional, o peso morto será menor, e ainda menor se a tarifa for do tipo “ad valorem”, ou 
seja, calculada como percentual do preço.  

Além disso, ocorrerá melhora nos termos de troca (queda no valor das importações e 
manutenção no valor das exportações) e equivalente valorização do câmbio real, 
proporcionando elevação do bem-estar do consumidor. 
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 A concessão de um subsídio às exportações de um produto resulta em ganhos para 
os exportadores e em perdas para o governo em razão dos custos do subsídio, sem 
efeitos negativos para o bem-estar dos consumidores do país exportador. 

Gabarito: Errado 

Comentários:  

Apesar de certa ambiguidade em “consumidores do país exportador”, devemos entender que 
são os consumidores domésticos do bem exportado, e não os consumidores do bem 
exportado em geral. 

Os subsídios, assim como os impostos, geram um peso morto na economia, como 
demonstrado de forma resumida na figura a seguir (no material detalhamos mais): 
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Portanto, o gasto do governo foi superior aos excedentes gerados. O triângulo escuro é o 
peso morto do subsídio. 

Fica claro portanto que há ganhos para o produtor-exportador e para o consumidor-
importador, ao mesmo tempo em que o governo tem custos com o valor do subsídio: 

 

Falta apenas o consumidor interno, que com menor disponibilidade do produto no mercado 
doméstico (pois será mais exportado), terá seu excedente reduzido. 
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 Do ponto de vista do governo, os efeitos da imposição de uma tarifa ou de uma cota 
de importação são equivalentes, uma vez que o resultado final de ambos os 
instrumentos de política comercial é a elevação dos preços internos do bem 
importado. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

Não é verdade que sejam a mesma coisa do ponto de vista do governo. 

Afinal, ao contrário das cotas, as tarifas e subsídios representam receitas ou custos para o 
governo, ainda que possam ter efeitos semelhantes ao limitar o comércio exterior, elevar os 
preços do bem tarifado ou objeto de cotas e causar peso morto no mercado em que são 
impostas. 

 

 A imposição de tarifas à exportação é adotada, em certos casos, como mecanismo de 
estabilização dos preços internos e contenção de pressões inflacionárias, mas, em 
longo prazo, pode resultar em desestímulo à produção e consequente redução da 
oferta. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

As quotas de exportação são determinadas quando o governo pretende reduzir a quantidade 
de determinado bem que é exportada, e o motivo para isso é principalmente atender melhor 
o mercado interno. 

Digamos, por exemplo, que o preço dos alimentos está muito alto no Brasil, causando inflação. 
A inflação pode ocorrer por vários motivos, mas um deles é justamente quando a oferta está 
aquém da demanda. 

Nesse caso, o governo poderia limitar a exportação de alimentos, “forçando” que esses 
alimentos fossem ofertados internamente. 

Naturalmente, tal estratégia é temerária, pois poderia desestimular os produtores. Afinal, 
certamente o mercado interno não pagará o mesmo que o externo, ou eles nem estariam 
exportando para começo de conversa... 

Contudo, pode funcionar no curtíssimo prazo, quando os estoques já existem e precisam ser 
escoados de qualquer forma. 
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Questão 68 

No que concerne a regimes de câmbio e a determinantes da política cambial, julgue (C ou E) 
os itens a seguir. 

 Ao alienar reservas em moeda estrangeira, o Banco Central reduz a oferta de moeda 
doméstica disponível. Na ausência de operações de esterilização compensatórias, 
essa transação poderia ter como resultado a depreciação da moeda doméstica. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

Quando o BC aliena (vende) moeda estrangeira, ele diminui a oferta de moeda doméstica, até 
aí a questão já está certa. 

Afinal, ele está colocando moeda estrangeira no mercado e retirando reais da economia. E a 
quantidade de reais na economia é a própria oferta doméstica. 

Contudo, essa operação aumenta a oferta de moeda estrangeira, e isso tende a apreciar a 
moeda doméstica. Afinal, os reais se tornam mais escassos e, portanto, mais valiosos. 

Na ausência de operações de esterilização, que poderia ser, por exemplo, algum tipo de 
política monetária expansionista, a apreciação da moeda doméstica é o resultado. 

 

 Em um regime de câmbio fixo, a taxa de câmbio definida pelo Banco Central será a 
taxa de equilíbrio quando se verificar a condição da paridade dos juros, ou seja, 
quando a taxa de juros doméstica for igual à taxa de juros estrangeira. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Se os juros reais de um país forem superiores aos juros reais internacionais, esse país tende a 
atrair divisas. Afinal, o dinheiro vai para onde ele é mais bem remunerado. 

Então, se chamarmos os juros domésticos do Brasil de r e os juros internacionais de r*, 
podemos concluir que quanto maior for a diferença entre r e r*, maior será a oferta de moeda 
estrangeira no Brasil. 

Ignorando questões como o prêmio de risco de um investimento, podemos ir além e concluir 
que sempre que r for maior que r*, acontecerá uma persistente entrada de moeda estrangeira 
no Brasil, ao menos por algum tempo. 
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A consequência disso será o deslocamento da curva de oferta para a direita, e a consequente 
valorização cambial: 

 

Queda no preço (no caso, a taxa de câmbio). Esse é o resultado esperado em qualquer 
mercado onde há elevação da oferta. Claro que isso não ocorrerá indefinidamente... mas 
numa análise mais imediata, o diferencial positivo entre os juros internos e externos provocará 
esse efeito. 

Até aí tudo bem. É o mercado se ajustando. 

E se o câmbio for fixo? Nesse, a conclusão é importante: a taxa de câmbio determinada pelo 
Banco Central será a taxa de equilíbrio quando verificada a condição de paridade entre juros 
internos e externos, ou seja, quando eles forem iguais. 

Caso contrário, a entrada ou saída de capitais implicará em mudanças constantes na taxa de 
equilíbrio e, portanto, ela não poderá ser a taxa fixada pelo BC.  

 

 O aumento temporário da oferta de moeda, em regime de câmbio flutuante, resulta 
em queda da taxa doméstica de juros e depreciação da moeda doméstica. Em curto 
prazo, haverá redução da demanda agregada e do produto da economia, em razão 
da queda dos preços relativos dos bens produzidos localmente. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

Para esse tipo de questão, utilizamos o modelo IS-LM-BP, ou Mundell-Fleming. 

Note que a questão não especificou a mobilidade de capitais ou o tamanho da economia em 
questão, e qualquer conclusão dependeria dessa informação. 
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Sendo assim, já é uma forte candidata a “errada”. Mas vejamos o que ocorre com livre 
mobilidade de capitais, que é a premissa mais comum dentro da teoria: 

1. A economia está em equilíbrio no mercado 
real, no mercado monetário, e no BP – pois as 
taxas de juros e nível de renda, neste patamar, 
têm esse efeito. 

 

2. A política monetária expansionista 
promovida pela Banco Central desloca a 
curva LM para a direita, causando queda nos 
juros internos que, quando menores que os 
juros externos, provocam saída de capitais e 
desvalorização da moeda doméstica 
(aumento da taxa de câmbio). 

 

3. Com a moeda desvalorizada, há aumento 
das exportações. Com o resto do mundo 
comprando mais de nossos produtos, 
aumenta a renda nacional, deslocando a curva 
IS para a direita. 
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Assim, concluímos que a política monetária é 
totalmente eficaz para aumentar a renda em 
uma economia aberta com livre mobilidade 
de capital e câmbio flexível. 

 

Portanto, ocorre aumento da demanda agregada por meio de elevação nas exportações e nos 
investimentos, sendo este causado pela queda na taxa de juros. 

 

 Em uma economia aberta com livre movimentação de capitais, sob uma taxa de 
câmbio fixa, os instrumentos de política monetária do Banco Central não são eficazes 
para aumentar a oferta de moeda ou o produto da economia, mas podem afetar o 
nível das respectivas reservas internacionais. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

A questão fica mais clara se utilizarmos o modelo IS-LM-BP (também chamado “Mundell-
Fleming ou IS-LM para economia aberta). 

Lembre-se sempre que em qualquer tipo de economia aberta, a política monetária não é 
eficaz se o câmbio for fixo. 

O efeito de uma política monetária expansionista, nesse caso, será o seguinte: o aumento da 
oferta monetária provoca queda nos juros internos. Como vimos, isso tende a provocar fuga 
de capitais estrangeiros, que dependem do diferencial entre os juros internos e externos. 

Uma fuga de capitais provocaria desvalorização da moeda doméstica, mas vimos que, sob o 
regime de câmbio fixo, o Banco Central irá intervir para evitar que isso aconteça. 

A intervenção dar-se-á pela venda de divisas internacionais pelo Banco Central (e redução, 
como consta na questão, portanto), o que retira moeda doméstica da economia, ou seja, será 
uma política monetária contracionista que garantirá que a taxa de câmbio permaneça fixa. 
Resultado: a política monetária expansionista é ineficaz em uma economia com livre 
mobilidade de capital e câmbio fixo. 

Vamos analisar o modelo IS-LM-BP em etapas: 

https://bit.ly/pacote-cacd


QUESTÕES COMENTADAS - CACD 2019 | Primeira Fase               

Prepare-se para o CACD com quem mais aprova no país: https://bit.ly/pacote-cacd 
155 

1. A economia está em equilíbrio no mercado 
real, no mercado monetário, e no BP – pois as 
taxas de juros e nível de renda, neste patamar, 
têm esse efeito. 

 

2. A política monetária expansionista, ou seja, o 
aumento da oferta monetária, provoca 
deslocamento da curva LM para a direita, 
levando os juros a patamar inferior, onde r<r*. 

 

3. Como a nova taxa de juros, em patamar 
inferior, tende a provocar fuga de capitais e a 
consequente e indesejável desvalorização 
cambial, o Banco Central intervém ofertando 
divisas internacionais, que venderá em troca de 
moeda doméstica, o que caracteriza política 
monetária contracionista e desloca LM para a 
esquerda. 

 

O resultado? Bem, não tem resultado. Voltamos 
a um cenário exatamente igual ao inicial, 
denotando a ineficácia da política monetária 
em um regime de câmbio fixo com perfeita 
mobilidade de capitais. 
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Perceba que tudo decorre da passividade da política monetária quando o Banco Central 
precisa perseguir o câmbio fixo. Ou seja, a oferta de moeda passa a ser dependente do 
câmbio. 

 

Questão 69 

No estudo das preferências dos consumidores, um dos pressupostos mais usados pode ser 
resumido em “quanto mais de um bem, melhor”. Todavia, nem sempre é assim. Ainda que 
isso facilite a criação de modelos para o estudo da teoria do consumidor e de curvas de 
demanda, há coisas que “enjoam”. Isso pode chegar ao ponto em que não apenas a satisfação 
adicional fique menor, mas que ela fique negativa com a aquisição da unidade adicional do 
bem. 

Considerando essa informação e a teoria econômica subjacente, julgue (C ou E) os itens a 
seguir. 

 

 O pressuposto de que “quanto mais de um bem, melhor” é tratado no axioma da 
monotonicidade das preferências. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Quando falamos de bens, e não de males, é razoável supor que o consumidor prefira 
consumir mais a consumir menos. Digamos então que A é uma cesta composta por uma 
quantidade x do bem 1 e uma quantidade x do bem 2, então: A=(x1,x2). B é composta por 
quantidades y desses bens, e assim: B=(y1,y2). 

Então, se A tem pelo menos a mesma quantidade dos dois bens que B, e um bem a mais, 
então A≻B. Essa suposição é chamada monotonicidade forte das preferências. Ela garante 
que as curvas de indiferença: 

 Sejam negativamente inclinadas; 
 Mais distantes da origem sejam preferíveis (veja gráfico abaixo); 
 Demonstrem as preferências antes da saciedade, ou seja, enquanto mais ainda for 

melhor para o consumidor; 
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Portanto, “mais de um bem é melhor” é algo totalmente compatível com a monotonicidade. 

 

 A satisfação adicional a cada unidade adicional adquirida do bem é reflexo da lei da 
utilidade marginal decrescente. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

A lei da utilidade marginal decrescente determina que a satisfação adicional diminui na 
medida em que o consumidor consome mais do bem, portanto é correto dizer que a satisfação 
adicional é determina pela lei da utilidade marginal. 

Mas não confunda! A utilidade total (U) aumenta a cada unidade consumida. A utilidade 
marginal é que diminui (UMg), por isso a utilidade total aumenta cada vez menos, até 
quando a utilidade marginal chega a zero e, assim, a utilidade total para de crescer. Veja no 
gráfico: 
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 A quantidade máxima que pode ser adquirida de um bem sem reduzir a utilidade total 
do consumidor, quando existe, marca um ponto de saciedade. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

De fato! É o que vemos no gráfico: 
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O ponto em que a utilidade marginal se torna nula – 10 unidades, no exemplo – é chamado 
“ponto de saciedade”, pois ele representa a quantidade máxima que pode ser adquirida do 
bem sem reduzir a utilidade total. 

A partir daí, como a utilidade adicional (ou utilidade marginal) é negativa, cada unidade 
adicional reduzirá a utilidade total, ou pelo menos em nada acrescentará à utilidade. 

 

 Bens que apresentam nível de quantidade a partir do qual a satisfação adicional é 
negativa têm curva de demanda crescente a partir dessa quantidade. 

Gabarito: Errado 

Comentários:  

Absurdo! Curva de demanda crescente significaria aumento na quantidade demandada 
quanto maior o preço. Por que um consumidor saciado pagaria mais para ter mais desse bem? 

Na verdade, o que ocorre com bens cujo consumo está saciado terá demanda nula a partir 
desse ponto de saciedade: o consumidor não quer, nem de graça. 

Os bens que têm curva de demanda crescente são os bens de Giffen, e não os bens de 
consumo saciado. 

 

Questão 70 

No que se refere a endividamento, superavit e deficit público e a sua relação com a política 
fiscal, julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 As necessidades de financiamento do setor público (NFSP) correspondem 
ao deficit  público nominal apurado ano a ano. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

A variação da DFL entre dois períodos corresponde ao resultado nominal, de forma que as 
NFSP correspondem ao déficit nominal apurado no período considerado. 

Resultado nominal = variação da DFL (dívida fiscal líquida) entre dois períodos = NFSP 

O conceito é nominal porque precisa incluir tudo aquilo que o governo precisa pagar, como 
juros e a correção monetária da dívida (inflação). 
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 O deficit  público nominal é igual à variação da dívida líquida do setor público 
apurada no ano. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

Essa é totalmente conceitual. Então vamos tornar a questão certa e revisar os conceitos 
relevantes: 

O deficit  público nominal é igual à variação da dívida líquida do setor público dívida fiscal 
líquida apurada no ano. 

Portanto, o correto seria falar em variação da dívida fiscal líquida (DFL), e não da dívida líquida 
do setor público (DLSP). 

Lembrando: 

DFL = DLSP – ajuste patrimonial 

ou: 

DLSP = DFL + ajuste patrimonial 

 As estatísticas fiscais calculadas pelo critério “acima da linha” correspondem às 
medidas de receitas e despesas relacionadas. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Exatamente. O critério “acima da linha” é a forma e apuração da variação da dívida que 
consiste no encontro entre receitas e despesas, em contraste com o critério abaixo da linha, 
que significa a variação da dívida. 

Verifique, apenas como exemplo, a estrutura de gastos de “José” no mês de março de 2020: 

Despesas Receitas 
Aluguel 700 Salário 2300 
Luz, água, internet 300 
Alimentação 600 
Outros 1000 
Total 2600 Total  2300 

Acima da linha ↑ 

Abaixo da linha ↓         
Necessidade de Financiamento do José : 2600 – 2300 = 300 
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Fazendo um paralelo entre o orçamento de José, representado acima, e o orçamento do 
governo, temos o seguinte acerca dos métodos de mensuração do déficit público: 

 Acima da linha: ocorre quando se mede o déficit com base na execução orçamentária 
das entidades que o geram, isto é, diretamente das receitas e das despesas. 
No caso de José, pelo método acima da linha, mediríamos o déficit por meio da 
medição do que foi auferido como receita e do que foi gasto como despesa (pela 
verificação dos dados que estão acima da linha, como o próprio nome sugere). No caso 
do governo, verificamos quais foram os gastos com, por exemplo, educação, saúde, 
custeio etc. (enfim, todos os gastos das entidades) e quais foram as receitas, para, então, 
verificarmos o déficit ou superávit público. 

 Abaixo da linha: por este método, mede-se o tamanho do déficit pelo lado do 
financiamento. Em vez de se preocupar com as receitas e gastos, simplesmente, faz-se 
a seguinte pergunta: quanto eu tenho que pagar (quanto eu tenho que financiar)? 
A resposta será o próprio déficit público . No caso de José, pelo método abaixo da 
linha, mediríamos o seu déficit pela quantia que ele precisa financiar para fechar as 
contas do mês (ele precisa financiar 300, logo, 300 é o seu déficit ou sua necessidade 
de financiamento). 

 

 Uma política fiscal expansionista tende a reduzir as NFSP. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

A política fiscal expansionista se dá pela redução da poupança pública, ou seja, pelo: 

• aumento dos gastos do governo; ou 
• redução da tributação. 

Sendo assim, o resultado esperado é aumento, e não redução do déficit e das NFSP. 

Afinal, quanto mais o governo gasta e menos ele arrecada, maior serão sua necessidade de 
financiamento e seu déficit. 

 

Questão 71 

Considerando o uso da política cambial em diferentes momentos da história econômica 
recente, julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 

https://bit.ly/pacote-cacd


QUESTÕES COMENTADAS - CACD 2019 | Primeira Fase               

Prepare-se para o CACD com quem mais aprova no país: https://bit.ly/pacote-cacd 
162 

 A existência de uma inflação não desprezível aliada a uma taxa de câmbio fixa levou 
a um processo de supervalorização real do cruzeiro nos anos que se seguiram à 
Segunda Guerra Mundial, levando a desequilíbrios de balanço de pagamentos. Esses 
desequilíbrios tiveram que ser contornados por meio de controles cambiais. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

A questão deve ser analisada no contexto do que ficou conhecido como “Ilusão de Divisas” 
durante o governo Dutra, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos revisar. 

Quando os EUA e os aliados saíram vitoriosos da 2º Guerra Mundial, o governo brasileiro 
ficou feliz da vida, pois contava que a gratidão do vizinho lá da América do Norte pela ajuda 
na guerra viria em forma de divisas. 

Doce ilusão... por isso, essa crença do governo do general Eurico Gaspar Dutra de que o Brasil 
estava com tudo recebeu o nome de ilusão de divisas que, além da boa vontade americana, 
contava com: 

 Entrada de divisas resultante de uma política cambial liberal; 
 Alta dos preços do café, com o fim do preço-teto estabelecido pelos EUA; 

Bem, como Dutra achou que estava tudo “tranquilo e favorável” no mercado de câmbio, 
decidiu, inicialmente, combater a inflação, que foi eleita inimiga nº1 do Estado brasileiro. 

Portanto, a política econômica externa foi baseada na ilusão e resultou em relaxamento dos 
controles cambiais, com eliminação de restrições às importações. 

A moeda doméstica valorizada também deveria favorecer a queda da inflação, ao aumentar a 
competição dos produtores com os importados... 

Contudo, a ilusão durou pouco: logo ficou claro que a prioridade dos Estados Unidos era a 
reconstrução da Europa. Com isso, o câmbio fixo passou a significar um cruzeiro 
supervalorizado, ou seja, cotado oficialmente acima do seu valor real. 

Resultado: o Brasil registrou sucessivos déficits comerciais (comprou mais do que vendeu) 
com países de moeda forte, deteriorando rapidamente a situação das reservas. Afinal, a alta 
dos preços internos e uma moeda supervalorizada são receita para elevação de importações, 
queda nas exportações e perda de reservas. 

Com isso, logo em 1947, o governo reverteu tudo: instituiu controles cambiais e restrição às 
importações. Ainda obrigou os bancos a venderem seus dólares para o banco do governo (na 
época era o BB) a taxa oficial do governo. 

 

 A adoção de uma política de minidesvalorizações cambiais, durante o período 
conhecido como “milagre econômico”, buscou evitar que uma valorização real da 
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moeda, provocada pela inflação do período, tivesse efeitos negativos sobre a balança 
comercial. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Durante os anos que ficaram conhecidos como “milagre econômico”, o controle das contas 
externas permitiu que o governo constituísse reservas suficientes para atuar mais ativamente 
no câmbio, por meio das minidesvalorizações cambiais e, assim, evitar que a valorização da 
moeda atuasse como fator de pressão inflacionária ou tivesse efeitos negativos sobre a 
balança comercial. 

Portanto, a questão está correta. 

 

 Apesar de uma taxa de câmbio favorável às exportações no início de 1986, a decisão 
de mantê-la fixa por muito tempo deixou-a supervalorizada em termos reais, 
causando uma situação difícil do ponto de vista externo. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Uma taxa de câmbio supervalorizada é um problema, em qualquer cenário, pois indica que o 
valor oficial é superior àquele que o mercado atribui à moeda. Com isso, a deterioração da 
balança comercial (aumento de importações e queda nas exportações) é acompanhada pela 
redução dos ativos de reserva para manter a taxa no patamar fixado. 

A questão é, na verdade, até eufêmica ao mencionar uma “situação difícil”, uma vez que o 
pano de fundo aqui é o Plano Cruzado (I e II), quando, no cenário externo, foram acumulados 
déficits na balança comercial que consumiram as reservas internacionais do Brasil que, em 
1987, fez igual o México havia feito a cinco anos atrás e decretou moratória de sua dívida 
externa. Isso foi provocado, entre outros fatores, pela manutenção de um câmbio fixo por 
tempo demais, sobrevalorizando a moeda. 

 

 A abertura comercial iniciada alguns anos antes do Plano Real afetou a eficácia do uso 
da taxa de câmbio como instrumento de controle inflacionário. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

De fato. A abertura comercial iniciada no governo Collor proporcionou ao Brasil acumular 
reservas e utilizar a âncora cambial. 
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A âncora cambial, no plano Real, consistiu na fixação da paridade entre o real e o dólar de “um 
para um”, pois a taxa de câmbio é um importante sinalizador de inflação; se a moeda 
doméstica perde valor em relação ao dólar, é sinal de que o poder de compra está sendo 
perdido. Com o câmbio fixo, essa percepção era eliminada, controlando as expectativas 
inflacionárias. 

Mas só é possível controlar o câmbio se o país em questão tiver reservas internacionais bem 
“gordinhas” para intervir vendendo quando o mercado começar a demandar dólares demais. 
Se o dólar ficar escasso, o preço sobe, não tem jeito. 

E o Brasil havia acumulado muitas reservas graças à abertura econômica e às privatizações 
iniciadas no governo Collor, e à atratividade que nossos juros altos (alguns diriam 
“exorbitantes”) exerciam para os investimentos estrangeiros. 

Esse conjunto tornou a âncora executável. A valorização cambial ocorrida depois da 
implementação do plano também contribuiu para a estabilidade dos preços. 

 

Questão 72 

A intervenção do Estado na economia é uma característica do processo de desenvolvimento 
brasileiro. A respeito dessa atuação, julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 

 Durante o período conhecido como “milagre econômico”, a realização de 
investimentos públicos foi conciliada com uma redução no deficit  primário, pois foi 
efetivado com forte participação de empresas estatais e, nessa época, a 
contabilização desse deficit  não incluía o resultado dessas empresas. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Realmente, a orientação da política fiscal, mantida pelo Presidente Costa e Silva e pelo 
Ministro da Fazenda Delfim Netto, era de não comprometer o ajuste com os investimentos 
públicos, de forma que as estatais aumentaram sua participação enquanto a administração 
direta diminuiu. 

Assim foi possível reduzir o déficit primário ao mesmo tempo em que os investimentos em 
infraestrutura eram realizados conforme planejado. 

E o trecho final da questão também está correto. Se adotássemos a forma atual de apurar o 
déficit, na qual são incluídos os resultados das estatais, o cenário não seria tão animador. Ou 
seja, provavelmente não teria ocorrido redução do déficit, uma vez que o controle dos gastos 
do governo ocorreu concomitantemente ao aumento do gastos das estatais. 
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 O combate à inflação no período conhecido como “milagre econômico” manteve a 
ênfase em uma inflação de demanda já existente no Programa de Ação Econômica do 
Governo (PAEG), apesar de buscar conciliar o incentivo à retomada do crescimento 
econômico. Dessa forma, foram adotados controles de preços regulados pela 
Comissão Nacional de Estabilização de Preços (CONEP) e pela Comissão 
Interministerial de Preços (CIP) que tabelavam preços públicos. 

Gabarito: Errado 

Comentário: 

Ao contrário dos governos anteriores, o general Costa e Silva, que assumiu o governo em 
1967, chamou Antonio Delfim Netto para assumir o Ministério da Fazenda, e o combate à 
inflação mudou seu foco para o componente custos, ou seja, deixou de tentar conter a 
demanda para incentivar a oferta e, assim, combinar o combate à inflação com a política 
de crescimento. 

O restante, a respeito da Conep e da CIP, está correto. 

 

 Durante o primeiro mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil sofreu 
diversos ataques especulativos associados a crises em países emergentes e à própria 
situação fiscal delicada. A política escolhida para lidar com esses ataques foi o 
aumento da taxa de juros, com reflexos positivos sobre a situação fiscal, causando um 
círculo fiscal virtuoso. 

Gabarito: Errado 

Comentários:  

Essa é difícil, porque traz uma série de elementos verdadeiros e uma “armadilha”. Veja: 

Durante o primeiro mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil sofreu diversos 
ataques especulativos VERDADE 

associados a crises em países emergentes VERDADE 

e à própria situação fiscal delicada VERDADE 

A política escolhida para lidar com esses ataques foi o aumento da taxa de juros VERDADE 
(entre outras políticas, houve elevação dos juros) 

com reflexos positivos sobre a situação fiscal, causando um círculo fiscal virtuoso MENTIRA 
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Tanto não é verdade, que no final do primeiro mandato de FHC, o Brasil precisou recorrer ao 
FMI, pois a situação fiscal continuou a se deteriorar, em parte justamente pelo aumento do 
“serviço da dívida”, ou seja, os juros pagos pelo governo para rolar a dívida. A seguir, um 
resumo dos ataques especulativos. 

(...) até que o México entrou em uma grave crise (de novo), e os dólares começaram a “correr” 
dos países em desenvolvimento. Estava ficando difícil manter a âncora cambial, e o dólar já 
havia subido 5% em março de 1995. 

Para não perder o rebolado, o governo anunciou que o câmbio poderia variar um tanto para 
cima ou para baixo: estava instituído o regime de bandas cambiais. Deu certo: a fuga de 
capital foi contida e o Plano Real passou pelo seu primeiro teste (sim, significa que houve 
outros). 

O segundo teste foi a crise asiática, ocorrida no final de 1997, combatida com nova subida dos 
juros e com 51 medidas fiscais (esse foi o número, não estou brincando), buscava-se ganhar 
credibilidade junto à sociedade brasileira e a comunidade internacional. Deu certo, de novo. 

Mas dessa vez quem apareceu para embolar o meio de campo foi a Rússia que, em agosto de 
1998, entrou em crise. Dessa vez o Brasil preferiu não arriscar perder a tão suada estabilização 
da moeda e procurou o FMI para estudar um pacote de ajuda preventivo. Foram concedidos 
US$41,5 bilhões, sob o compromisso de o Brasil manter a âncora cambial e conduzir uma 
austera política fiscal. Mesmo com tudo isso, havia fuga de capitais: a crise da Rússia afetou o 
Brasil. 

 

 A Secretaria Especial para o Controle de Empresas Estatais (SEST), criada no governo 
Fernando Henrique Cardoso, buscou um controle centralizado sobre as empresas 
estatais e permitiu que se utilizassem essas empresas, de forma sistemática, para 
controle inflacionário no Plano Real e na captação de recursos externos, em um 
momento de maior abertura econômica. 

Gabarito: Errado 

Comentários: 

A SEST foi criada em 1979, no governo de João Figueiredo, com objetivo de coordenar e 
acompanhar as empresas estatais, entre outros temas relacionados. Na verdade, ela foi extinta 
em 1990 por Collor no contexto de desestatização. 

Portanto, algo bastante diferente do que vimos nos governos da década de 1990, e ainda mais 
incompatível com o plano real. 
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Questão 73 

O Brasil passou por diversos momentos de expansão fiscal em sua trajetória. Acerca desses 
momentos e de suas consequências, julgue (C ou E) os itens a seguir 

 

 A Lei Bancária, de janeiro de 1890, autorizou emissões inconversíveis que 
aumentaram muito a quantidade de papel-moeda em circulação e eram lastreadas em 
títulos da dívida pública, em clara inspiração no sistema de bancos nacionais norte-
americano. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Diante dos problemas de liquidez na economia, o Ministro da Fazenda da República, Rui 
Barbosa, adotou um conjunto de medidas, buscando tornar a oferta monetária compatível 
com a nova realidade econômica do país. Estas medidas, editadas por meio de Lei Bancária 
de 1890, ficaram conhecidas popularmente como política do Encilhamento. 

Através das medidas adotadas pela política do Encilhamento, a oferta de moeda cresceu 
rapidamente no país, trazendo consequências desastrosas, como: 

 Geração de emissão desenfreada de ações e o aparecimento de empresas fantasmas, 
com consequente crise na bolsa de valores do Rio de Janeiro; 

 Falência de estabelecimentos bancários e de empresas; 
 Desequilíbrios no Balanço de Pagamentos e desvalorização cambial; 
 Inflação. 

 

 As emissões previstas na reforma bancária de 1890 seriam feitas na proporção 1:1 do 
lastro constituído, desvinculadas da paridade de 1846 e sinalizando sua relação com 
as finanças públicas. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

De fato, a lei estabelecia emissões bancárias a serem feitas, na proporção de 1 para 1, sobre 
um lastro constituído por títulos da dívida pública – sem se preocupar com a paridade com 
a libra estabelecida em 1846, tamanha a necessidade de expansão da oferta monetária. 
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 A melhora no resultado fiscal durante o período conhecido como “milagre 
econômico” possibilitou que a expansão monetária ocorrida no período se efetivasse 
sob a forma de um aumento do crédito concentrado no setor privado. 

Gabarito: Certo 

Comentários:  

De fato, ocorreu melhora no resultado fiscal e expansão monetária, bem como expansão do 
crédito ao setor privado. E a questão foi considerada correta. 

Pessoalmente, acredito que a redação dá a entender que o aumento de recursos monetários 
foi para o setor privado porque o setor público estava controlando bem suas contas. Ou seja, 
que foram as forças de demanda e oferta de crédito agindo. 

Na verdade, o que ocorreu foi muito mais político e complexo do que simplesmente o 
mercado atuando. O sistema financeiro passou por uma grande reformulação, iniciada em 
1964, que possibilitou direcionamento do crédito, ao mesmo tempo em que as estatais 
passaram a buscar o mercado de crédito externo. 

 

 As taxas de inflação elevadas, verificadas na segunda metade do século 20, 
permitiram que o sistema bancário brasileiro atuasse com taxas de juros reais 
negativas, além de permitir uma melhor situação de liquidez e solvência. O final do 
período inflacionário dificultou a situação de diversos bancos, apesar do aumento da 
demanda por crédito, provocada pela estabilidade monetária. 

Gabarito: Certo 

Comentários: 

Perfeito. E como a questão é correta, cabe aproveitarmos para uma revisão mais ampla desse 
contexto. 

Com a inflação descontrolada, antes do sucesso do Plano Real, os bancos no Brasil tinham 
uma vida muito fácil.  

O negócio dos bancos é a intermediação financeira: eles recebem (captam) recursos de um 
lado, como depósitos em conta corrente, e emprestam (aplicam) do outro. 

E grande parte dessa captação, como é o caso das contas-correntes, não tem qualquer tipo 
de remuneração, enquanto as aplicações são sempre protegidas contra a inflação, ou seja, 
possuem correções monetárias como parte dos juros cobrados. Além disso, os bancos 
possuíam uma forma de aplicar o dinheiro “parado” no Banco Central, na modalidade 
chamada overnight, que também compensava a inflação. 
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Mesmo quando remuneravam as aplicações, como na poupança, para a maioria da população 
os ganhos sequer compensavam a inflação, caracterizando juros negativos. 

Em um cenário de alta inflação, os custos com captação não acompanham as receitas com 
aplicação, e os bancos lucram alto. Questões como eficiência, controles e inovação ficam em 
segundo plano. 

Quando a inflação “sumiu”, desnudou-se a real situação de bancos ineficientes, tanto privados 
quanto públicos, embora os últimos tivessem ainda um agravante: bancos estaduais e 
municipais financiavam seus respectivos governos de forma escancarada e insustentável. 

Naturalmente, a situação era perigosa. A solidez do sistema financeiro é tão importante 
quando a estabilidade dos preços, e andam juntas. 

Mas o desgaste político para lidar com a situação seria (e foi) imenso. 

O Banco Central teve de intervir em grandes bancos privados e públicos, dos quais destacam-
se o Econômico e o Banespa, maior banco estadual do país à época. 

Tal intervenção se deu principalmente por meio dos programas PROER e PROES. 

O PROER, Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro 
Nacional, foi implementado em novembro de 1995, visando reorganizar o sistema financeiro, 
e incluía a liberação de recursos do compulsório para os bancos se recuperarem, além do 
estímulo às incorporações de bancos em situação ruim por bancos mais sólidos. Sim, muitos 
bancos conseguiram se adaptar rapidamente à situação e tirar proveito do aumento da 
demanda por crédito proporcionado pelo controle inflacionário. 

Já o PROES (foca no ES de Estatal para não confundir), foi Programa de Incentivo à Redução 
do Setor Público Estadual na Atividade Bancária, lançado em agosto de 1996. O nome é bem 
informativo, e o programa tinha um aspecto bem prático: a União financiaria a dívida do Estado 
dono do banco caso ele abrisse mão de seu controle. 

A ideia do governo federal era assumir a gestão e, assim que possível, privatizar o banco. Foi 
o que ocorreu com o Banespa, vendido ao Santander em 2000, e com o Banerj, adquirido 
pelo Itaú em 1997.  

 

FIM 

Agora só falta elevar o nível de sua preparação para ao CACD 
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